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Sammandrag

denna undersökning har gjorts på uppdrag av Svenska kulturfonden paral-

lellt med Kommunförbundets projekt ”Studentexamen på lika villkor”. Två huvud-

frågor har analyserats i detalj: (1) hur de svenska studerandena deltagit och klarat

sig i studentexamen i jämförelse med de finska, och (2) vilka de svenska gymnasi-

ernas styrkor och svagheter är på det regionala och lokala planet. De har jämförts

sinsemellan och med närliggande finska gymnasier. Avsikten med den andra frågan

har varit att se vilka möjligheter som finns till ett utökat pedagogiskt samarbete i

olika riktningar.

Rapporten börjar med en diskussion om de svenska gymnasisternas allmänna

framgång utifrån röstetalen (medeltal av betygspoängen) i de rankinglistor som

publicerats av MTV 3 och Helsingin Sanomat. En närmare granskning visar att de

svenska gymnasierna har klarat sig bra och till och med bättre än de finska. Skill -

naderna mellan de svenska gymnasierna är också mindre än mellan de finska. Över

hälften av de svenska gymnasierna placerar sig bland de hundra bästa i hela landet,

och de flesta ligger mellan 24 och 27 poäng. Gymnasiets storlek och läge tycks inte

spela någon nämnvärd roll för resultatet. Det finns stora gymnasier både bland de

bästa och de sämsta, och flera av de små svenska gymnasierna har haft mycket goda

resultat vissa år. Kombinerat med genomgången i kapitel 3 framgår det tydligt att

studentexamen är mycket individuell. Variansen inom gymnasierna är mycket stör-

re än mellan dem och mellan språkgrupperna. Förändringarna i studentexamen

2004–2006 och konsekvenserna av dem lyfts fram. Materialet utgörs av studentex-

amensnämndens statistiska undersökningar och av resultatlistorna vid respektive

gymnasium. Resultatlistorna har analyserats för hand utifrån några centrala frågor.

Analysen av framgången i läroämnena visar var de svenska studerandenas styr-

kor och svagheter ligger (kapitel 2). De presterar betydligt bättre resultat än de fin-

ska bland annat i det andra inhemska språket och i engelska. Deras deltagande i pro-

ven i korta, främmande språk är större än de finskspråkigas med några undantag,

och resultaten är bättre åtminstone i tyska. I modersmål är språkgrupperna ganska
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jämspelta, men det förefaller som om de svenskspråkiga skribenterna i toppen skul-

le bli strängare behandlade på grund av den relativa slutbedömningen. Frågan har

diskuterats grundligt utifrån både betygsstatistik och uppgiftstyper. Ett mycket

större gemensamt problem i modersmål är dock de stora skillnaderna mellan de

manliga och kvinnliga skribenternas resultat. De manligas nivå är ett halvt till ett

betyg lägre än de kvinnligas, och prestationerna kan vara mycket svaga allmänt sett.

Det avspeglar sig i realproven.  

Också i matematik klarar sig de svenska gymnasisterna i stort sett lika bra som

de finska, men antalet studerande som läser lång matematik och beredskapen att

avlägga på provet på den högre nivån är mindre. Ett gemensamt nationellt problem

är de svaga kunskaperna i den lägre ändan av skalan. Vissa år har man kunnat bli

godkänd i matematik med mindre än 10 poäng av över 50 möjliga. Det största pro-

blemet ur svensk synvinkel utgör dock vissa realämnen. Därför har prov, uppgifter

och fördelningen mellan könen i realämnena granskats ingående i kapitel 2.3.

Skribenterna i de svenskspråkiga gymnasierna klarar proven i historia något bättre

än de finska, så också de ”nya” proven i samhällslära och hälsokunskap. Resultaten

i biologi och fysik har förbättrats. Särskilt i fysik har resultatnivån stigit avsevärt de

två senaste åren, vilket visar att satsningarna på läromedel och fortbildning har

lönat sig. Däremot är de svenskspråkigas resultat fortfarande mycket sämre i reli-

gion, filosofi, psykologi, geografi och kemi. Granskningen per kön visar att de sven-

ska pojkarna vanligen är betydligt sämre än de finska flickorna, som ofta presterar

bäst både i råpoäng och i betygspoäng räknat. De stora skillnaderna är allvarliga,

därför att de finska studenterna får högre intagningspoäng till högskolorna och den

smala, svenska toppen lätt trängs ut i konkurrensen.

I kapitel 3.4 analyseras deltagandet och resultaten i språkproven noggrannare.

Förutom att de finska examinanderna i allt större utsträckning valt bort svenskan,

har resultatnivån sjunkit särskilt i B-svenska. Det visar bland annat en jämförelse av

poänggränserna i svenska, engelska och finska. Finskans särdrag, de regionala skill-

naderna och tvåspråkighetens inverkan på bedömningen diskuteras utförligt. Skill -

nader mellan könen och regionala skillnader i de främmande språken belyses också

i viss mån. Det svenska deltagandet i de korta, främmande språken är proportionellt

större än det finska, men resultaten är bättre bara i engelska och tyska, i någon

omgång också i franska. I kapitlet sägs också några ord om det obefintliga delta-

gandet i provet i svenska som andraspråk i de svenska gymnasierna i jämförelse med

det kraftigt ökade intresset för motsvarande prov i de finska. Slutligen klarläggs
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bedömningen av den muntliga färdigheten, som tills vidare är frivilligt ansluten till

gymnasiets kursbedömning och därför kan påverka eller motverka studerandenas

vilja att visa den.  

Den regionala och lokala analysen börjar med en grundligare diskussion om för-

hållandet mellan stora och små gymnasier (kapitel 3). Bland annat besvaras frågan

hur vissa av de små, finlandssvenska gymnasierna har kunnat klara sig mycket bra

vissa år. I kapitel 3.2 diskuteras vissa finlandssvenska särproblem, som finskans

inverkan på provvalet och den regionala betygsnivån. Balansen mellan textkompe-

tens och uppsatsskrivning i olika typer av gymnasier lyfts också fram. En annan vik-

tig fråga är hur abiturienterna sprider sina prov över olika omgångar och hur myck-

et de gör om dem och försöker höja sina resultat. Den ökade valfriheten och de

många realproven gör att antalet ämneskombinationer blir otaliga och studerande-

nas möjligheter att dölja sina svagheter eller visa mångsidighet och styrka har ökat. 

I kapitel 3.3 gås de svenska gymnasierna igenom i par och grupper med hänsyn

till deras starka och svaga sidor. Samarbetsbehov och möjligheter diskuteras utifrån

dem. Bland annat syns skillnader i balansen mellan textkompetens och uppsats-

skrivning som skulle kunna jämnas ut. Det kommer också fram att de fördjupade

kurserna i modersmål och litteratur har betydelse för textkompetensen. De olika

lärokurserna i finska kräver resurser som man skulle kunna få fram genom arbets-

fördelning och gemensamma stödkurser. Gymnasierna är tydligt inriktade på olika

realämnen: där den naturvetenskapliga sidan är svag skulle den kunna stärkas

genom ett inbördes samarbete och genom utbyte med de finska gymnasierna. 

I det sista avsnittet jämförs resultaten i de svenska gymnasierna per gymnasie-

typ och område med ett urval närliggande finska gymnasier. Där kommer det fram

hur de finska abiturienterna utnyttjat valfriheten och att de sprider proven annor-

lunda än de svenska: mera i realia och mindre i språk. I det sammanhanget disku-

teras också bortvalet av svenskan i olika regioner. Cirka 40 procent av studenterna

väljer bort svenskan, men med betydande regional och lokal variation. Intressant är

att bortvalet verkar vara större i trakter som gränsar till de svenska än i många gym-

nasier i östra och norra Finland. Å andra sidan blir bortvalet mindre då man utgår

från avlagda examina än från anmälningarna till proven. De som valt bort svenskan

är ofta yrkesstuderande eller andra som inte slutför sin examen. En genomgående

skillnad är de svenska abiturienternas större benägenhet att välja prov i extra, främ-

mande språk. Den överflyglas bara i några av de mest språkinriktade finska elit-

gymnasierna. 
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I anslutning till de enskilda gymnasierna och gymnasieparen pekas också på de

konkreta samarbetsmöjligheterna över språkgränsen. Dessa har ökat och kan för-

bättras i och med att periodsystemen sammanjämkas. Men i praktiken blir de myck-

et beroende av de studerades vilja och förmåga att ta kurser på det andra inhemska

språket. På de svenska språköarna kan det dock finnas ett intresse för samarbete,

som borde uppmuntras. På den finska sidan finns betydande regionala, elektronis-

ka handledningsnätverk och distanskurser, som svenska studerande skulle kunna

utnyttja. Olika kombinationer av närstudier och distansstudier över språkgränsen

borde prövas.     

I ett avslutande kapitel görs några sammanfattande och övergripande reflexio-

ner om sådant som inte kommit fram i de enskilda kapitlen. Där diskuteras det före-

slagna regionala samarbetet ur studiernas och studentexamens synvinkel. I en bila-

ga finns en översikt över röstetalens utveckling i de svenskspråkiga gymnasierna

2007–2012. Deltagandet och resultaten framgår av tabellerna och texten i de enskil-

da kapitlen.
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1. Med ”de svenskspråkiga gymnasisterna” i rubriken avses alla som skriver studentexamen vid de
svenskspråkiga gymnasierna i Finland. I kapitel 2 inbegrips vanligen alla skribenter, alltså de
som deltagit i respektive prov och statistikförts i undersökningarna. I kapitel 1 och 3, som base-
ras på resultatförteckningarna per skola, behandlas i princip bara resultaten för dem som blivit
studenter ifrågavarande vår. Iakttagelser om spridningen av examina och studerande som skrivit
bara enstaka prov lyfts fram i texten. Ordet gymnasist varieras med skribent, abiturient, exami-
nand och student fastän orden refererar till lite olika populationer. Den minsta utgörs av de
godkända studenterna i en omgång, medan skribent och examinand refererar till alla som del-
tar. Ordet abiturient borde strängt taget inte användas om andra än de egentliga examinan-
derna, dvs. gymnasielever som (de flesta det sista året) förbereder sig för studentexamen, men
här har det dock också använts om andra som tänker avlägga hela examen. 

2. Till exempel på nämndens webbsidor ges all officiell information på både finska och svenska.
Det interna ämbetsspråket är däremot finska, liksom vid andra statliga ämbetsverk.  

3. Till exempel har en förväxling i ett matematikprov och en vilseledande term i ett prov i geografi
väckt irritation de tre senaste åren. Dessa misstag har dock beaktats i bedömningen. 

1. Deltagande och allmän framgång

det finns skäl att ta upp några allmänna frågor innan vi går in på studentexa-

mensresultaten. Först av allt måste det betonas att de juridiska och administrativa

(officiella) förutsättningarna att få information om studentexamen, att anmäla sig

till och delta i den är exakt desamma på finska och svenska. Examina ordnas på lika

grunder, på samma tid och på samma formella villkor i svenskspråkiga och finsk-

språkiga gymnasierq. De ordinarie gymnasierektorerna är huvudansvariga för att

proven genomförs korrekt och smidigt i praktiken. Då det gäller regelverket och

informationen är studentexamensnämnden ett exempel på god, för att inte säga

utmärkt, tvåspråkig finländsk förvaltningspraxisw. Flera av examenssekreterarna

förstår och talar mycket god svenska och en del av tjänstepersonalen är tvåspråkig.

I de innehållsliga styrorganen, det vill säga plenum och utskotten, finns det svensk-

språkiga medlemmar som bemödar sig om att se till att provinnehållet är likvärdigt

på båda nationalspråken. 

Något misstag i översättningen av en enstaka text eller fråga (av hundratals

uppgifter per omgång) utgör endast undantag som bekräftar regeln. Låt vara att så -

dana är irriterande på grund av provets betydelse för examinanderna.e Sådana små
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missöden i studentexamensnämnden (SEN) är dock bagateller i jämförelse med hur

otillfredsställande servicen och de språkliga rättigheterna ibland fungerar hos andra

viktiga myndigheter.

Betydligt angelägnare är det att diskutera de svenskspråkiga abiturienternas allmänna

beredskap inför studentexamen. Här avses inte den normala undervisningen eller

läromedlen utan särskilda åtgärder som preparandkurser på sommaruniversiteten och

under terminerna just före examensomgångarna. Med undantag för någon enstaka

kurs i finska och matematik på något sommaruniversitet är dessa kurser, särskilt de

privata, oftast finskspråkiga och ordnas mestadels som närundervisning till relativt

höga priser i huvudstadsregionen. Svenskspråkiga abiturienter ute i regionerna som

skulle vara i behov av eller önskar en så kallad sista smörjelse har varken råd, möjlig-

het eller språkliga förutsättningar att delta i dem. Även om många av de privata pre-

parandkurserna kan betecknas som kommersiella kan de leda till ojämlikhet och vara

nog så avgörande för den som vill komma in på en studieinriktning med sträng gall-

ring. Studentexamensbetyget ger från en tredjedel upp till hälften av antagningspo-

ängen, varför det ingalunda är oväsentligt hur man förbereder sig för examen (oavsett

dess rituella funktioner). Dessutom har man länge strävat efter att öka dess vikt och

betydelse i jämförelse med högskolornas inträdesprov.

Bland preparandkurserna finns det särskilt en form som finansieras med all-

männa medel och som därför borde ordnas även på svenska, nämligen lärartevens

”abitreenit”. På internet kan var och en försäkra sig om att dessa skulle vara nytti-

ga inför proven. De innehåller gamla provuppgifter med lösningar och kommenta-

rer och där ges strategiska (eller taktiska) råd om hur man ska välja och handla i och

inför provsituationen. Tidigare gavs sådan handledning ofta av gymnasielärarna i

skolan, men i och med att examen har avdramatiserats med val och möjligheter till

omtagning, har sådan privat rådgivning på kvällar, veckoslut och lov försvunnit.

Tevens abiturientkurser, som huvudsakligen görs på distans, utgör därför en god,

lättillgänglig och framför allt billig ersättning för äldre system. 

Ett alternativ till ”abitreenit” vore att till exempel Radio Vega eller Radio

Extrem skulle anställa någon erfaren lärare som skulle ge liknande råd på svenska,

i samma stil som i interaktiva, medicinska radioprogram. Brist på svensk service har

också gällt tiden efter proven. Helsingin Sanomat, Aamulehti och vissa finska gymna-

sier och elevkårer har kontinuerligt publicerat gamla prov och till och med lösning-

ar i matematik för flera omgångar bakåt i tiden (från 2007). Numera gör också
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4. Studentexamensnämnden har rätt att använda publicerat material i proven. Andra, till exempel
läromedelsförlag, måste följa reglerna om upphovsrätt och alltså anhålla om tillstånd för att få
publicera provuppgifterna och materialet både av SEN och av rättsinnehavarna till materialet. 

5. Enligt gymnasielagen ska undervisningen ges antingen på svenska eller på finska. Hela student-
examen ska tas på gymnasiets undervisningsspråk, bland annat för att säkerställa den språkliga
mognaden. En tvåspråkig gymnasist kan alltså inte avlägga vissa prov på svenska och andra på
finska.

6. De svenska gymnasiernas inbördes skillnader och medeltalsberäkningen diskuteras mera ingå-
ende i kapitel 3.1–3.2.

Hufvudstadsbladet och ibland Vasabladet det. Svenska Yles webbsidor Vetamix har

publicerat proven från 2009, dock inte i modersmål på grund av restriktioner visa-

vi upphovsrätten. Det är alltså möjligt att utgivarna bryter mot den i något hänse-

ende.r

Trots dessa förhandshandikapp klarar sig de svenska gymnasiernas studerande i

Finland allmänt taget mycket väl i studentexamen i jämförelse med de finska gym-

nasiernas. Det ser man redan av Helsingin Sanomats och MTV 3:s i början (2003–

2005) ofullständiga och kraftigt kritiserade men nu fullständiga och kommenterade

rangordningstabeller från 2009–2012. De är gjorda utifrån medeltalet av röstetalen

(betygspoängen) för alla studenter. Listorna är av lite olika slag. Helsingin Sanomats

statistik bygger bara på röstetalen i de obligatoriska proven och MTV 3:s på röste-

talen i alla prov. Röstetalen i alla prov har använts också här i de egna beräkning-

arna, dels för att det är lättast tillgängligt, dels för att det ger en större spridning.

Högskolorna handlar olika i beaktandet av studentexamensresultaten. 

Det finns 402 daggymnasier i Finland. Av dem är 36 svenskspråkiga, det vill

säga har svenska som undervisningsspråkt. Medeltalet för de finskspråkiga gymna-

sierna ligger nästan konstant på 24 poäng enligt MTV 3:s statistik. Medeltalet för

de svenska är ungefär 1 poäng högre och visar en stigande tendens från 24,9 poäng

våren 2008 till 25,5 poäng våren 2012.y Redan i rangordningstabellen från våren

2009, då MTV 3 började göra mera systematiska utredningar, låg 14 av de 36 fin-

landssvenska gymnasierna bland de 100 bästa i hela landet (av 418), och 26 av dem

fanns bland de 200 bästa. Våren 2011 placerade sig 21 bland de 100 bästa och 15

bland de 50 bästa. I den lägre hälften av rangordningen (201–402) fanns det bara 6

svenska gymnasier våren 2012. Fördelningen som helhet är dessutom betydligt

bättre än vad medeltalen i sig ger vid handen. Avstånden i mitten av fördelningen

mellan poängen är nämligen mycket liten, som i sociologiska företeelser i allmän-

het. Skillnaden mellan det 50:e och 150:e gymnasiet i rangordningen var bara lite
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över 2 betygspoäng, medan hela variationsvidden i landet var så pass hög som 19

poäng: från 34,4 till 15,5. Det innebär att standardavvikelsen skulle bli mindre för

de svenskspråkiga än för de finskspråkiga gymnasierna.

Huvudorsakerna till att de svenska abiturienterna klarar sig något bättre än de

finska i genomsnitt i hela examen är väl kända. Några av dem nämns också i MTV

3:s egna kommentarer. De svenskspråkiga når högre betyg i det andra inhemska

språket på grund av tvåspråkighet, och de får också betydligt bättre resultat i släkt-

språket engelska (se kapitel 3.4.3). De verkliga kunskapsskillnaderna mellan de

svenska och finska studerandena är dessutom större än vad medeltalen och rang-

ordningen ger vid handen. Största delen (över 80 procent) av de svenska studeran-

dena skriver nämligen provet i det andra inhemska språket på A-nivå, medan den

stora majoriteten av de finskspråkiga studerar svenska och skriver provet på B-nivå,

utan att detta syns i betygspoängen. Röstetalet räknas nämligen oberoende av prov-

nivå. I den relativa slutbedömningen, som görs ämnesvis, ger råpoängen i svenska

till på köpet högre betyg än motsvarande råpoäng i finska. (Se Nationalspråks -

utredningen, s. 55 och kapitel 3.1.) Dessa olikheter gäller dock bara dem som skrivit

provet i det andra inhemska språket. Det berör alltså så gott som samtliga svensk-

språkiga men bara cirka 60 procent av de finskspråkiga examinanderna. 

Det finns också andra allmänna skillnader mellan de svenska och finska stude-

randenas resultat och beteende i studentexamen. Skillnaderna behandlades redan i

gymnasierapporten 2007 (s. 179–186) utifrån tillgängliga uppgifter efter examens-

reformerna 2005–2006. En sådan skillnad är de svenska skribenternas större benä-

genhet att sprida sin examen, framför allt så att majoriteten av dem avlägger proven

i engelska och det andra inhemska språket redan på hösten. Denna skillnad torde

till och med ha ökat något sedan 2005–2006 (enligt rapporten 2007). Hösten 2011

anmälde sig 1 679 av drygt 2 000 skribenter, eller hela 83 procent, till höstens prov

i A-engelska. Något färre, 1  578, anmälde sig till provet i finska. De flesta av dessa

anmälde sig till A-finska. Av de finskspråkiga var det bara något under 50 procent

som avlade provet i engelska och i det andra inhemska språket på hösten. I de övri-

ga språken (tyska, franska, ryska och spanska) blev det möjligt att sprida examen

redan på 1980-talet. Det är så få i båda språkgrupperna som skriver de övriga språ-

ken att det inte spelar någon större roll för helheten när provet avläggs, men det är

en mindre andel svenska än finska studerande som avlägger dem på hösten. Tyskan

till exempel skriver nu en fjärdedel av cirka 400 svenska mot en tredjedel av cirka 

2 000 finska studerande. 

– 12 –



I analysen av proven kommer övriga skillnader i examensbeteendet upp, bland

annat fördelningen av kön. Allmänt taget kan man konstatera att andelen manliga

respektive kvinnliga skribenter i stort sett följer skillnaderna i gymnasiebenägenhe-

ten (40–60 procent). Den totala andelen av åldersklassen svenskspråkiga gymnasis-

ter och studerande som tar studenten är fortfarande något högre än den finska. Det

är också värt att notera att andelen underkända prov våren 2010 var ungefär hälf-

ten så stor för de svenskspråkiga som för hela landet (2,8 procent mot 6 procent).

Åland hade den lägsta andelen underkända. Det torde främst bero på att det stora

flertalet ålänningar (över 80 procent) låter bli att skriva finska, medan över 90 pro-

cent av de övriga svenskspråkiga skriver finska. De svagaste i finska riskerar att bli

underkända i hela examen om de väljer finska som obligatoriskt prov. Det gör de

flesta (se kapitel 3.2). 

De finskspråkiga gymnasisternas tendens att i allt större utsträckning välja bort

svenskan eller skriva enbart ett frivilligt prov i examen har behandlats ingående i

Nationalspråksutredningen. Den utvecklingen verkar nu ha stannat av, vilket kan bero

på att de som skriver fullständig examen (främst gymnasisterna) måste skriva ett

obligatoriskt prov i matematik om de väljer bort det andra inhemska språket.

Hösten 2011 och i provomgångarna 2012 anmälde sig inemot 17 000 finska stude-

rande till provet i B-svenska och lite över 2  400 till provet i A-svenska. Här ingår

dock en hel del studerande som gör om provet eller försöker höja sitt betyg. Därför

är det mycket komplicerat att räkna ut hur många som väljer bort svenskan. Det

torde ligga omkring 40 procent (se kapitlen 2.4 och 3.4). De svenskspråkiga stude-

randena skiljer sig i det avseendet markant från de finskspråkiga. Över 90 procent

skriver nämligen finskan som obligatoriskt prov, cirka 80 procent dessutom som A-

språk. Skillnaderna i poängmedeltal och rangordning i MTV 3:s undersökning

beror alltså inte enbart på högre medeltal i engelska och det andra inhemska språ-

ket utan också på det högre antalet prov som de svenskspråkiga räknar in i sin exa-

men.     

Inbördes finns det inte alls lika stora skillnader i betygspoäng mellan de sven-

ska gymnasierna som mellan de finska. Röstetalet har varierat mellan 27 och 22

poäng i de flesta svenska gymnasier om man inte räknar Gymnasiet Lärkan, som

legat i topp bland de svenska gymnasierna flera år och även legat mycket högt i

rangordningen för hela landet, och några andra tillfälligt högt rankade. De finska

gymnasierna sprider sig mellan 30 och 15 poäng med några undantag i toppen. Man

kan allmänt taget inte se några påfallande systematiska skillnader mellan de stora
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och små svenska gymnasiernas betyg, inte heller mellan regionerna eller ens mellan

stad och landsbygd. Det är visserligen sant att Gymnasiet Lärkan, som med lite

under 400 studerande är relativt stort för finlandssvenska förhållanden, haft ett

poängmedeltal kring 30 flera år i följd. Men å andra sidan har också några av de små

och medelstora svenska gymnasierna placerat sig högt. Till exempel Kimito gym-

nasium, som har under 100 studerande, fick 28,9 i medeltal två år i följd (2009 och

2010). Svenska samskolan i Tammerfors med drygt 60 studerande hade också två,

2008 och 2010, 28,9 respektive 30,0 röstetal. Karis-Billnäs gymnasium kom till 30,3

poäng våren 2011. Vörå samgymnasium, som har cirka 130 studerande, lade sig i

täten av de finlandssvenska gymnasierna med hela 33,4 poäng våren 2012, eller bara

1 poäng sämre än det stora finska, ständiga elitgymnasiet Ressu i Helsingfors cen-

trum. 

En mycket stor del av de medelstora finlandssvenska gymnasierna, som har

150–200 studerande, har stadigt legat på poängmedeltal mellan 24 och 27. Det är

högre än landets medeltal. Och det är oberoende av om de ligger i en utpräglad

gammal svensk småstad, som Ekenäs, eller på den svenska landsbygden i Österbot-

ten, som Petalax, Pedersöre och Kronoby. Framgången i mindre gymnasier kan

dock variera en hel del. För att få en säkrare bild av situationen utifrån betygspo-

ängen borde resultaten därför följas upp under en lång tid. Det kan de enskilda

gymnasierna lätt göra själva, men det är mödosamt att göra statistik för hela landet

(se bilaga). Vetskapen om att medeltalet i hela landet tycks ligga på cirka 23 poäng

och att medeltalet för de svenska stigit till över 25 poäng de senaste åren gör loka-

la bedömningar lättare. Som en konkret sporre kan man lyfta fram att skribenterna

i genomsnitt ska avlägga minst sex prov, med cum laude i fyra och magna i två

ämnen (4 x 4 + 2 x 5 = 26 poäng) för att ett gymnasium ska nå upp till 26 poäng.

Ju färre prov en studerande har i sin examen, desto högre måste självfallet betygen

vara för att han eller hon själv och hela gymnasiet ska nå upp till samma röstetal.  

Några höga poängmedeltal och några svagare års resultat, i till exempel Sibbo

och Helsinge, har rimliga och naturliga förklaringar, bland annat i den så kallade

ansökningscirkeln i Helsingforsregionen. Starkare elever därifrån har tidvis kommit

till gymnasierna i Helsingfors (till exempel Brändö, Tölö eller Lärkan), medan

Helsingforselever med lågt medeltal i stället tvingats söka sig ut till grannorterna

där konkurrensen om studieplatserna är obefintlig. De svenska gymnasierna i

Helsingfors, Katedralskolan i Åbo och specialgymnasierna (Tölö, Mattliden, Vasa

Övningsskola och Vörå) är för övrigt de enda svenska gymnasier där antalet studi-
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7. Jorma Kuusela, duplikat.

eplatser regelbundet underskrider antalet ansökningar. Därför kan de ha en viss

gallring, dock inte på långt när en så hård utslagning som i de finska topp- och spe-

cialgymnasierna. (Se kapitel 3.4.) 

Enligt MTV 3:s egna kommentarer till rangordningstabellerna kan man emel-

lertid inte se något entydigt samband mellan medeltal vid antagningen och fram-

gången i studentexamen för hela landet, vilket också Utbildningsstyrelsens (UBS)

mera seriösa undersökningar visaru. Snarare handlar det om ett kluster av faktorer

där elevernas socioekonomiska bakgrund, bildningsarv och språkförmåga är vikti-

ga på samma sätt som i grundskolorna. Den som personligen känner lärarkåren och

förhållandena kan säkert ge exempel på hur erfarna och driftiga rektorer och lärare

har förmått skapa en ambitiös anda i skolan, precis som i vissa av de gamla lärover-

ken och i de ännu äldre trivialskolorna och gymnasierna. De utgjorde ju alla 1700-

talets och största delen av 1800-talets svenska bildningshärdar i Finland innan det

fanns liknande på finska. 

På tal om regioner måste dock en kanske lite överraskande och på sikt oroväck-

ande inbördes skillnad mellan gymnasierna i Svenskfinland lyftas fram ur SEN:s

statistikpublikation 2010. Andelen manliga svenska examinander är betydligt lägre

i landskapet Österbotten (291 av 714) än i Nyland (411 av 864). Dessutom under-

kändes en betydligt större andel av de österbottniska pojkarna (7,6 procent mot

bara 2,9) den våren. En orsak torde ligga i (mycket) svaga prestationer i finska i

Österbotten. Intressant nog är siffrorna och svagheterna liknande bland de finska

examinanderna i samma landskap. En bidragande orsak kan också vara det stora

utbudet yrkesstudieplatser i de tekniska branscherna så att färre pojkar med teore-

tisk studiehåg och proportionellt sett fler flickor än i andra landskap söker sig till

gymnasiet. På lång sikt kan det innebära att vissa akademiska yrken i Svenskfinland,

med huvudutbildningssäte vid Åbo Akademi och ett stort upptagningsområde i

Svenska Österbotten, feminiseras ytterligare. Åtminstone kan det bli allt svårare att

få tillräckligt många dugliga manliga studerande till yrken som lärare och präst.

Svenskfinland har ju färre utjämnande regioner.

För att rå på orsakerna till de svenskösterbottniska unga pojkarnas svagare

resultat är ett recept enkelt åtminstone i teorin: Hjälp de gymnasiestuderande som

har det svårt med finskan, men som inte vill eller kan hoppa över provet! Att åtgär-

da den allmänna regionala könssnedvridningen, det stora underskottet på manliga
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gymnasister i några regioner, är betydligt svårare. Den har att göra med utbild-

ningsutbudet. Via den (underdimensionerade) studiehandledningen i årskurs 9 och

via medierna skulle dock något kunna vinnas till förmån för pojkarnas gymnasie-

benägenhet och framgång i teoretiska studier. 

De sista siffrorna ur den allmänna statistiken som ska tas fram och kommente-

ras kort redan här är de svenskspråkigas låga deltagande i några prov och studeran-

dekategorier. En sammanställning av anmälningarna för läsåret 2011–2012 styrker

nämligen några tidigare tendenser. Det svenska underskottet gäller tydligast frivil-

liga språkprov och särskilt de långa lärokurserna i andra språk än finska och engel-

ska. De svenska deltagarna i lång tyska, franska och ryska är ytterst få. För ryskans

del är förklaringen enkel: Inget finlandssvenskt gymnasium erbjuder lång lärokurs

i ryska. Och infödda rysktalande, som har befolkat den finska skribentgruppen

(cirka 200) allt mera dominant i många år, lyser med sin frånvaro i de svenska gym-

nasierna. De slussas ju inte till dem på grund av invandringspolitiken. Ett besläktat

fenomen är att det bara finns några skribenter i provet i svenska som andraspråk.

Under det provets existens (från våren 1996) har det avlagts bara av en handfull stu-

derande (2–6 per omgång), medan antalet skribenter i finska som andraspråk vuxit

från 40 till över 500. (Se även kap. 2.4.4.) 

Situationen verkar bättre för de korta språken på den svenska sidan i ljuset av

examensstatistiken, liksom språkvalsstatistiken på skolnivå i Utbildningsstyrelsens

indikatorpublikationer. I kort tyska och franska väljer fler svenska studerande att

avlägga prov än deras relativa andel skulle förutsätta, dock inte ens tillnärmelsevis i

den utsträckning som dessa språk studeras som B2- och B3-språk (se kapitel 4.3).

Det sistnämna förhållandet är alarmerande också på finska sidan, eftersom stu-

dentexamensprovet utgör det enda likriktade belägg på kunskaper i språken som

generellt kan åberopas i högskolorna. För den korta ryskans del är det svenska del-

tagandet sedan gammalt klart underlägset det finska (bara 16 mot 439 anmälning-

ar våren 2012). Detta trots att det finns undervisning i kort ryska i flera svenska

gymnasier och kunskaper från annat håll dessutom kan räknas till godo. I den

populära spanskan är däremot det svenska deltagandet tillfredsställande och väx-

ande, precis som på den finska sidan (83 mot hela 970 våren 2012). Italienska och

det klassiska latinet har däremot nästan inga svenska skribenter alls. I de finska

gymnasierna har deltagandet däremot ökat de senaste åren. 

Som helhet är alltså de svenska gymnasisternas deltagande i studentexamens-

proven i språk inte sämre än de finska, med undantag av den låga andelen stude-
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rande i de frivilliga långa språken (förutom det andra inhemska och engelska).

Enligt det nya timfördelningsförslaget för den grundläggande utbildningen är

avsikten att staten trots besparingarna särskilt ska stödja val av andra språk än de

inhemska och engelska. Ett likadant tilläggsstöd är knappast att förvänta för gym-

nasierna, utan där borde de studerande själva förmås välja och framför allt slutföra

bredare språkstudier som syns på examensbetyget. På 1980-talet avlade över 10 000

gymnasister per år prov i kort tyska och över 2 000 i kort franska eller ryska i hela

landet. Många betraktar nedgången som katastrofal med tanke på landets språkre-

serv och det med rätta. Det är fatalt att de svenskspråkiga gymnasisterna ännu inte

inser detta. De flesta av dem har ju det väl förspänt i det andra inhemska språket

och engelska.

Provet i modersmål kräver inga kommentarer i detta skede eftersom det är obli-

gatoriskt. I både lång och kort matematik har de svenska examinanderna visat kun-

skaper på samma nivå som de finska de senaste åren. Det finns dock vissa nyans-

skillnader i deltagande och spridning som tas upp i kapitel 2.2. Däremot är delta-

gandet i realproven mycket intressant redan här. Dels på grund av de svenskspråki-

ga studerandenas (mycket) varierande framgång i dem, dels för att det säger något

om studerandenas intresse och om provens status och karaktär. 

Sedan det allmänna realprovet spjälkades upp i separata ämnesprov våren 2006

har tendensen i båda språkgrupperna varit att de relativt korta och nya (utbrutna)

lärokurserna hälsokunskap och samhällslära blivit omåttligt populära. Hösten 2011

skrevs realprovet i hälsokunskap av inte mindre än 7 158 finska och 556 svenska exa-

minander. Vårens prov 2012 avlades av 5 958 respektive 557, totalt över 14 000 stu-

derande. Motsvarande tal i historia och geografi var bara drygt 7  500 respektive 

4 600. Det svenska deltagandet i hälsokunskap var till och med större än man skul-

le vänta sig. Orsaken till detta livliga intresse för just hälsokunskap och samhällslä-

ra ligger nog inte bara i nyhetens behag och knappast heller i behovet av kunskaper

i just dessa läroämnen. Lärokurserna är så korta (tre, respektive fyra delkurser) att

de studerande gott kan känna sig färdiga att bli att prövade i dem med gott resultat

redan på hösten det tredje läsåret och vinna relativt lättköpta betygspoäng.

Möjligen är de studerande dessutom benägna att tro att man kan få godkänt i dem

med allmän erfarenhet. 

De svenskspråkiga skribenterna är överrepresenterade också i historia, biologi

och psykologi, men underrepresenterade i fysik och kemi, alltså i de så kallade hårda

naturvetenskaperna. Eftersom de svenskspråkiga ständigt presterar sämre resultat i
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fysik och kemi, finns det allt skäl att grunna närmare över orsakerna och konse-

kvenserna av de svenskspråkigas realprovsval (kapitel 2.3 och 4). De är knappast

lätta att påverka från skolledningens och lärarnas sida. Att det svenska deltagandet

i livsåskådning är blygsamt (bara några enstaka studerande) är av mindre betydelse,

trots att många svenska skribenter inte hör till kyrkan. I filosofi, som också är rela-

tivt senkommet som separat läroämne, har de svenskspråkiga skribenterna däremot

ökat i antal de senaste åren.

I denna utredning fästs ganska liten uppmärksamhet vid andra studerandekate-

gorier än gymnasisterna, det vill säga yrkesstuderande och vuxna. De avlägger mes-

tadels bara enskilda prov vid sidan om eller efter sin yrkesexamen (eller fria studi-

er). Några saker påpekas dock utifrån resultatförteckningarna i det sista kapitlet.   
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2. Framgången i olika läroämnen

2.1 Modersmål

I lägesanalysen 2007 (s. 187–188) konstaterades det att skillnaderna mellan de sven-

ska och finska abiturienternas betyg i modersmål var ganska liten. Så har det varit

också 2008–2012. Medeltalet av betygspoängen har legat mellan 4,10 och 4,20, allt-

så lite över cum laude, och skilt sig mellan språkgrupperna enbart med någon hun-

dradel. I betygsandelarna kan man dock se små skillnader. Våren 2008 till exempel

var andelen laudatur i det svenska modersmålet 2 procentenheter högre (7,29 mot

5,29). Det är ovanligt eftersom studentexamensnämnden brukar sträva efter att

hålla laudaturandelen konstant kring 5 procent i de ”stora läroämnena” i enlighet

med den relativa bedömningsprincipen. Andelen approbatur (det lägsta godkända

betyget) var i stället 2 procentenheter högre i det svenska modersmålet (11,73 mot

9,77). Uttryckt i antal individer i en population på lite över 2 000 blir det ungefär

40 svenska skribenter fler som fick betyget laudatur än om nämnden skulle ha stan-

nat för samma betygsandel som i det finska modersmålet. De två följande vårarna

blev andelen finska laudatur däremot något högre (0,5 procent). Andelen under-

kända i modersmålsproven har varit ungefär lika stor flera år, men våren 2011 blev

den knappt 1 procentenhet högre för de svenskspråkiga (3,14 mot 2,29). 

Nu spelar de här exemplifierade skillnaderna mellan språkgruppernas betygsan-

delar inte någon stor roll i praktiken. De svenska och finska studenterna kommer

sällan att tävla med varandra om studieplatser vid högskolorna på ett sådant sätt att

en svensk sökande, som kommer från den lilla marginalgruppen, skulle konkurrera

med en finskspråkig sökande från samma kritiska population om ett enda antag-

ningspoäng. Mycket viktigare är att bedömningen av de svenska prestationerna är

inbördes rättvis och kan försvaras i händelse av klagomål. Censorerna bör i disku-

tabla fall tolka och anpassa de gemensamma bedömningskriterierna på samma sätt,

och skribenter som fått nära nog samma råpoäng borde inte ges olika betyg.

Konkret innebär det att betygsgränserna i ett examensämne ska sättas i luckor eller

svackor i råpoängsfördelningen när sådana kan skönjas. Dessutom borde betygen

vara jämförbara mellan examensomgångarna, eftersom studenterna i det spridda

– 19 –



examenssystemet söker in till högskolorna jämsides med betyg från olika omgång-

ar. Modersmålsproven är särskilt viktiga, därför att de är obligatoriska för alla som

avlägger hela studentexamen. 

Tidigare, när slutbedömningen, det vill säga betygsättningen, i modersmålet base-

rade sig på bara en prestation (den bättre av två uppsatser), ansågs bedömning en vara

mera absolut, komma närmare råpoängsfördelningen, än i andra ämnen. Från och

med våren 2007 baseras emellertid bedömningen på två prov som poängsätts separat

och som båda räknas med i slutbetyget. Slutbetyget ges alltså enligt hur skribentens

sammanlagda råpoängssumma ligger i fördelningen (0–114). Samstäm mig heten

mellan råpoängen från omgång till omgång har därför förändrats. Av den anledning-

en är det viktigare att kasta en blick också på poänggränserna nu, inte bara på betygs-

fördelningen. Kan man nu se några skillnader mellan språkgrupperna? 

Sådana skillnader har faktiskt förekommit, särskilt i de högre betygen 2008–2011.

De finska abiturienterna har fått laudatur, om de kommit upp till poäng gränser på

86–88 (oftast 87 poäng), medan de svenska abiturienterna har varit tvungna prestera

över 90 poäng, våren 2008 hela 96 poäng. Man måste ändå observera att poängvid-

den nu är större än tidigare (den börjar från 0) och avståndet till taket (114) från

poäng på 90 är längre än då maximipoängen var 99. Skillnaden är därför i verklighe-

ten inte är så stor, men den finns och kan påtalas (närmare nedan). För de övriga bety-

gen har poänggränserna däremot legat närmare varandra.

Betyder skillnaden i de högsta betygsgränserna att det kan vara svårare för en

svensk skribent att få L, E och M i modersmål än för en finsk? 

Då man jämför poängsummorna i de båda nuvarande modersmålsproven, text-

kompetensprovet och essäprovet, märker man en skillnad som faktiskt talar för en

viss orättvisa. Våren 2008 hade de svenska skribenterna nämligen 1 (oviktat) poäng

högre i medeltal i textkompetensprovet (9,20 mot 8,17 på skalan 0–18), men deras

standardavvikelse var något större (4,15 mot 3,61). I essäprovet hade de svensksprå-

kiga 1,31 poäng högre medeltal (32,97 mot 36,66 på skalan 0–60) än de finsksprå-

kiga. I slutändan hade de svenskspråkiga skribenterna alltså högre råpoäng i medel-

tal. Därför skulle marginalgruppen på en absolut skala ha varit värda ett högre

betyg. Nu gick det tvärtom i den relativa slutbedömningen: den något högre nivån

på de svenskspråkiga prestationerna pressade upp betygsgränsen för L, E och M, så

att alla i den ändan inte fick det betyg de synbarligen skulle ha varit värda. Detta

kan dock betecknas som orättvist bara under förutsättning att proven till innehål-

let var identiska (innehöll genomgående samma uppgifter) och bedömningen ut -
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fördes exakt lika, vilket kanske inte var fallet (närmare nedan).

Utöver dessa smärre skillnader i betygsfördelning, poänggränser och medeltal-

spoäng i vissa provomgångar kan man också iaktta vissa skillnader i poängfördel-

ningen och medeltal för enskilda uppgifter. De exemplifieras nedan. De båda natio-

nalspråken stöter dock på ett mycket större gemensamt problem i modersmålspre-

stationerna i studentexamen: den stora skillnaden mellan de kvinnliga och manliga

abiturienternas prestationer. Problemet är genomgående. Det gäller såväl de båda

delproven som de flesta enskilda uppgifter, och skillnaderna är iögonenfallande. 

Ett annat gemensamt problem är den svaga beläsenheten och dåliga argumen-

tationsförmågan hos de sämre abiturienterna (från C neråt), särskilt i essäprovet.

Den erfarna forskaren, censorn och didaktikprofessorn Anneli Kauppinen lyfter

fram de stora skillnaderna mellan (de finska) abiturienterna i Helsingin Sanomat 11

mars 2012. Om tankarna på ett ännu mera utvecklat och ambitiöst essäprov i

modersmålet säger hon fritt översatt att ”ett etos av milt överseende släpper igenom

mycket ofullständiga prestationer med ett svagt betyg”. De svenska abiturienternas

prestationer undersöktes inte i det projekt hon hänvisar till (Äidinkielen kirjo) och

har knappast heller analyserats kvalitativt av någon annan heller utanför censors-

kretsen. Det skulle finnas allt skäl att göra det, ur många synvinklar. Den statistis-

ka granskningen av några uppgifter skulle kunna utgöra en lämplig utgångspunkt.  

En kort översikt får först åskådliggöra köns- och språkskillnaderna per delprov. 

Tabell. Medeltal av råpoäng (viktade) per kön och språkgrupp i textkompetens-

provet och essäprovet i modersmål våren 2007–våren 2012 (alla skribenter)

fi po fi fl summa sve po sv fl summa

v -07 textkomp. 22,53 27,32 25,36 24,30 28,65 26,28

essä 29,81 33,45 32,15 30,21 35,27 33,12

v -08 textkomp. 21,91 26,42 24,17 25,62 29,36 27,66

essä 29,28 33,48 31,61 29,81 35,17 32,97

v -09 textkomp. 20,76 26,00 23,80 21,27 27,19 26,62

essä 28,83 33,00 31,25 28,35 33,71 31,39

v -10 textkomp. 21,10 25,12 23,46 21,81 27,02 24,75

essä 30,15 33,45 32,07 30,36 35,23 33,16

v -11 textkomp. 21,82 25,71 24,06 22,63 26,70 24,99

essä 29,31 33,56 31,79 30,62 34,87 33,08

v -12 textkomp. 20,55 25,42 23,37 24,84 29,36 27,48

essä 29,45 33,84 31,91 30,16 35,02 33,18
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Tabellen täcker sex våromgångar av det nya textförståelseprovet, skrivet av drygt

30  000 abiturienter (cirka 28 000 finska och 2 000 svenska) per år. Den visar att

könsskillnaderna i läroplansgrundade kunskaper i modersmål och litteratur blivit

ett bestående faktum. Eftersom siffrorna i textkompetensprovet gäller tre frågor av

fem, visserligen med en varians mellan deltagarna, är de statistiskt tillförlitligare än

siffrorna i essäprovet. Där spelar slumpen en stor roll på grund av det stora antalet

uppgifter att välja mellan (fjorton per prov). Av tabellen framgår bland annat skill-

naden mellan de manliga och kvinnliga skribenterna på den finska sidan: 4–5 svar-

spoäng i vardera delen. I slutsumman blir det en skillnad på nästan 10 poäng mellan

könen. Det innebär att de manligas poängfördelning grafiskt framställd blir tydligt

sned neråt och de kvinnligas något sned uppåt, som en graf i SEN:s statistikrapport

för 2007 visar.  

Skillnaderna mellan de svenska pojkarna och flickorna är ungefär desamma i

textkompetensprovet men ett par poäng större och mera genomgående än i essä-

provet. Särskilt de svenska flickorna är framgångsrika och skapar skillnaden i

medeltalspoäng mellan språkgrupperna. Företeelsen är intressant därför att den

skiljer sig från förhållandena i realproven, där de finska flickorna genomgående top-

par statistiken. Det skulle betyda att de svenska flickorna relativt sett är framstå-

ende i modersmål och litteratur, men sämre i realämnen. Vi återkommer till detta i

kapitel 2.3.

Mellan språkgrupperna är det en medeltalsskillnad på 2 till 3 svarspoäng till de

svenskspråkigas favör i textkompetensprovet, i uppsatsen cirka 2 poäng, eller

sammanräknat i genomsnitt 5 poängs skillnad. Sedan modersmålsproven reforme-

rades våren 2007 har de svenska skribenterna för varje omgång presterat en aning

bättre, alltså fått en aning högre poäng i medeltal än de finska. Betyder det att de

svenska studerandena i snitt är något duktigare i modersmålet än de finska, eller är

det något i proven som kan ha gynnat dem? 

Det nuvarande essäprovet är en blandning av det tidigare materialbaserade pro-

vet från 1994 och det urgamla rubrikprovet. Men de materialbaserade uppgifterna

överväger och de riktigt fria uppgifterna som kan skrivas enbart utifrån erfarenhe-

ter och upplevelser eller fantasi är färre. Färdiga rubriker ges mycket sällan, kanske

bara ett par tre per omgång. Skribenten ska formulera en adekvat rubrik själv, vil-

ket också gör en skillnad till gamla tiders modersmålsuppsatser. Här analyseras bara

våromgångarna eftersom skribenterna på hösten är så mycket färre att resultaten

kan växla ansenligt beroende på gruppens sammansättning. 
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Våren 2009 hade de svenska skribenterna 31,39 råpoäng (på skalan 0 – 60) i

medeltal i essäprovet. De finska hade 31,25. Våren 2010 var förhållande 33,10 till

32,07 och våren 2011 blev skillnaden ännu större: 33,08 mot 31,79. Differenserna är

tydliga med hänsyn till den vida skalan och den inre variansen, både mellan pro-

vuppgifterna och mellan skribenterna i samma språkgrupp. De är ändå så små att

man knappast kan betrakta dem som signifikanta. Om trenden håller i sig måste

den naturligtvis anses riktgivande. Hur som helst är det jämna resultatet mera frap-

perande än de små skillnaderna mellan språkgrupperna. Detta är helt plausibelt

eftersom skrivuppgifterna är så lika, ibland identiska, populationerna är stora och

bedömningskriterierna desamma. Skulle skillnaden i råpoäng bli större, kunde man

hävda att det finns faktiska skillnader i modersmålsfärdigheterna mellan språk-

grupperna. 

Trots de överraskande jämna resultaten kan det vara av intresse att notera några

skillnader i deltagande och poängresultat mellan uppgifterna i essäprovet. Varje stu-

derande ska ju skriva bara en essä, och den ska (fortfarande) renskrivas för hand.

Det innebär att den efter maximalt sex timmars ansträngning bör vara genomarbe-

tad. Prestationerna bör alltså vara någorlunda jämförbara även på uppgiftsnivå,

under förutsättningen att antalet skribenter som valt en uppgift inte är för litet eller

könsmässigt snedvridet (vilket ibland är fallet). 

Trots att uppgifterna är mycket lika råkade bedömarna (och skribenterna)

våren 2009 sannolikt ut för en liten överraskning i statistiken mellan språkgrup-

perna. Det visade sig att en mycket liten andel, bara 2 till 3 procent, hade valt att

skriva det första klassiska, ganska fritt litterära och till synes lockande ämnet

”Kärlek och död som tema i en roman, ett skådespel eller en film”. De få svensk-

språkiga som vågade göra det åstadkom hela 7,14 poäng mindre än de finskspråki-

ga (22,50 mot 30,34 poäng). I en annan mycket tilltalande uppgift att skriva en

debattartikel över ämnet ”Kan de unga göra sin röst hörd i skolan” utifrån ett text-

material (undersökningar och referat), blev slutresultatet lite bättre, men det mot-

satta: 37,30 medeltalspoäng för de svenska men bara 30,99 för de finska skriben-

terna. Också i den uppgiften var skribenterna överraskande få: 1 123 av 28 450 fin-

ska skribenter och 40 av 2 000 svenska. Vid närmare påseende förefaller det sven-

ska bakgrundsmaterialet mer stimulerande än det finska.

I övrigt låg resultaten i essäprovet på plausibel nivå våren 2009, och man ser ett

par trender som går igen i de följande omgångarna. Få skribenter, högst ett par pro-

cent, vågar utföra en analys av målningarna på pärmen, trots att dessa är en åter-
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kommande uppgiftstyp som kan betecknas som de moderna modersmålsprovens

varumärke. Ännu färre vågar sig på diktanalys. Bara 29 av de 2 101 svenska skri-

benterna och 451 av de 28  460 finska analyserade dikter, trots att moderslärarna

säkert både tränar och rekommenderar sådan. Krian kan belönas med höga svars -

poäng om den lyckas. De 29 svenska skribenterna fick faktiskt nästan 38 poäng i

medeltal och de finska lite över 35, vilket är ett gott resultat i en krävande uppgift.

Det kan också noteras att ytterst få svenskspråkiga (15 skribenter) vågade analyse-

ra Jon Skiftesviks novell Den svarta måsen. 

Den mest gynnade uppgiften handlade om yrkesval (15–20 procent valde den)

våren 2009. Det därnäst populära om Facebook (redan 2009, fastän Facebook först

nu, två, tre år senare slagit igenom hos den stora allmänheten). Också en uppgift om

idrott drog som vanligt till sig ganska många skribenter, flertalet pojkar. Men poli-

tik och religion är inte alls så populära ämnen som man kanske skulle kunna tro

(exempel nedan). Bara 16 svenska skribenter (0,7 procent) hade valt att analysera

trevliga skämtteckningar om den tekniska utvecklingen, men 2 616 finska (9,2 pro-

cent) gick in för en motsvarande uppgift om förhållandet mellan bilen och männis-

kan utifrån en tidningskolumn. Har de svenska modersmålslärarna glömt att det

finns en genre som heter serier, eller är en analys av en kolumn sådant som man

sysslar ganska mycket med i modersmålsundervisningen de finska gymnasierna?  

Utrymmet tillåter inte här en detaljanalys av varje provomgång. Vi ska ändå

kontrollera iakttagelserna i essäprovet 2009 med våromgången två år senare, då

skribenterna rimligtvis var helt nya. På omslaget den gången ståtade färgfoton av

smått erotiska målningar av Picasso, som just den våren var aktuell med en stor och

populär utställning i Ateneum. Trots det var det fortfarande bara en liten andel, 3

procent av de svenskspråkiga och 2,3 procent av de finskspråkiga, som vågade sig på

att analysera dem. I övrigt var prestationsnivån mellan språkgrupperna den våren

jämnare, men för de svenskspråkiga lite högre än de två föregående åren. Medeltalet

var alltså 33,08 poäng för de svenskspråkiga och 31,29 för de finskspråkiga.

Poängmedeltalet per uppgift varierade för båda språkgrupperna mestadels mellan

28 och 35 procent, med en överskridande topp på 37–38 poäng. I flera uppgifter kom

de svenskspråkiga upp till 35 poäng i medeltal. De finskspråkiga höll sig konstant

ungefär 1 betygspoäng lägre, med undantag för konstuppgiften där de låg 2 poäng

högre. 

Våren 2011 var skillnaden mellan språkgrupperna fortfarande liten, men mellan

könen påfallande stor: över 4 poäng i vardera språkgruppen till förmån för flick-
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orna. Det är mycket när det gäller medeltal. Statistiskt typiska pojkuppgifter var en

om idrott: ”Belastar idrotten miljön?” (en helt fri uppgift) och ”Konsten (eller)

vetenskapen som vägvisare” (också fri). En uppgift om dialektens eller det lokala

talspråkets betydelse utifrån färgstarka sångtexter av Håkan Streng, Anders Teir

och Pale och Ville lockade ytterst få (30) svenska skribenter. I proportion ännu färre

av de finska skribenterna valde den uppgiften (210). Är det alltså så att särskilt

många manliga skribenter försöker komma över där ribban är lägst och därför, om

det bara verkar möjligt, föredrar helt fria ämnen och undviker svårare analytiska

eller ovanliga uppgifter? Ett enkelt sätt att höja ribban (kravnivån), vilket många

efterlyst, skulle i så fall vara att helt lämna de fria uppgifterna. Skulle det föra för

långt från modersmålets gamla egenart, fantasin och fabuleringskonsten?

Hur har det då gått med den nya, kraftigt styrda uppgiftstypen i modersmålet,

textkompetensprovet, som infördes våren 2007 efter en förberedelse på närmare tio

år. Att detta prov redan på förhand ansågs krävande ser man av att dubbelt så

många studerande valde att utföra proven i modersmålet redan föregående höst.

Uppenbart ville de undgå det nya provet som måste räknas in i slutbetyget. Låt oss

granska poängen och uppgifterna per språkgrupp och kön 2009–2011, när den nya

provtypen hade hunnit stabilisera sig. 

Svaren i textkompetensprovet är mera ett slags realprovssvar än traditionella

uppsatser. De bedöms på skalan 0–6 (precis som ett realprovssvar) och multiplice-

ras sedan med koefficienten 3 så att de viktade maximipoängen för ett prov utgör

54 poäng. Den totala poängsumman i modersmålet kan alltså bli 114 poäng med

essäns 60 poäng. I undersökningarna används ofta råpoängen som bas för medeltal

och spridningsvärden, alltså 0–6 poäng x 3 uppgifter, eller maximalt 18. Skillnader

i medeltal och standardavvikelse på 1 respektive 3–4 poäng är alltså här viktigare

(och statistiskt mera signifikanta) än i motsvarande analyser av i essäprovet.

Abiturienten har att välja tre analysuppgifter av fem givna utifrån en skönlitterär

huvudtext och ett par facktexter (tidningsartiklar eller andra medietexter). Provet

är vanligen tematiskt. Det speglar olika textgenrer och uppgifterna är av olika art.

Svaren bedöms enligt enhetliga och ganska mångsidiga kriterier som är desamma

på både språken. Modersmålssektionerna samarbetar både i konstruktionen och i

slutbedömningen av proven. Samma säkerhetsarrangemang och individuell rätts-

trygghet råder som i de övriga studentexamensproven.

I den första våromgången 2007 med den nya provtypen fick de svenskspråkiga

skribenterna en tacksam och just då ganska aktuellt uppgift, nämligen att analysera
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ett utdrag ur Lars Sunds roman Lanthandlerskans son ur olika innehållsliga och test-

lingvistiska synvinklar. Det intressanta är att de finskspråkiga ställdes inför samma

text i Kaarina Soncks översättning, som berörde tre av de valfria deluppgifterna. De

övriga två uppgifterna baserade sig på faktatexter. Det skulle alltså inte förvåna om de

svenskspråkiga hade klarat sig lite bättre. Låt vara att man inte kan utföra uppgifter

av det givna slaget utan att faktiskt läsa och begrunda textutdraget i fråga.

Den andra våromgången i provet var bastexten alleuropeisk. Den utgjorde en

variant av bröderna Grimms kanske mest kända saga, Rödluvan och vargen, som

kompletterades med faktatexter om vargens farlighet gentemot naturskyddsbeho-

vet. Också i dessa analyser åstadkom alltså de svenskspråkiga ett klart bättre resul-

tat i medeltal. I de enskilda deluppgifterna blev skillnaden störst (10,20 mot 8,74

poäng) i den första deluppgiften, som var (nästan) exakt lika formulerad på svenska

och finska. Skillnaden var något mindre (cirka 0,35 poäng) i analyserna av retori-

ken om vargens farlighet, på svenska ett angrepp mot, på finska ett försvar för var-

gen. I argumentationsanalysen på ren faktatext (olika på finska och svenska) lyck-

ades de svenska betydligt bättre (9,20 mot 8,17). 

Den tredje omgången (våren 2009) överraskade provkonstruktörerna med en

akt ur ett känt, klassiskt skådespel, Ibsens Vildanden. Uppgifterna varierade på båda

språken från att tolka scenanvisningarna till symboler i textutdraget. Dessutom fick

abiturienten reflektera över en recension (på svenska positiv, på finska negativ). Ett

ganska krävande uppgiftsbatteri för den som inte är teaterbiten. En viss kunskap

om skådespel och pjäsanalys ingår dock i lärokursen i modersmål och litteratur, sär-

skilt i kurs 4 på svenska och i kurserna 3 och 5 på finska. Ibsen som författare kan

knappast ha undgått någon gymnasist. Här blev skillnaden i prestationspoäng 0,86

till de svenskspråkigas favör. Den var mycket stor i en uppgift att analysera recen-

sionens innehåll och stil på svenska, men en förhandsreklam för pjäsen på finska.

(Den finska uppgiften verkar ovanligare.) Däremot klarade de finska skribenterna

analysen av symbolerna i texten bättre. Av siffrorna att döma var det en svår upp-

gift (7,51 mot 7,76). Totalpoängen i provet var 8,22 för de svenska och 7,95 för de

finska, skillnaden alltså minst i våromgångarna hittills. 

Textkompetensuppgifterna var av ett helt annat slag våren 2010. Då hade

invand rarnas problem varit aktuella i medierna. Det temat hade valts, med mera

divergerande synvinklar än tidigare på svenska och finska. Man skulle tycka att

invandringen borde ha varit mer familjär i närmiljön för de finska skribenterna –

den är ju mycket vanligare i finska skolor och på finska tätorter än på de svenska och
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tvåspråkiga. Trots det blev skillnaden i medeltal för hela textkompetensprovet stör-

re än i de övriga våromgångarna, till fördel för de svenskspråkiga (8,26–7,24). I de

delfrågorna presterade de svenskspråkiga klart bättre svar i uppgift 3 (motsvarande

uppgift 1 i det finska provet), där det gällde att analysera hur så kallad flerstäm-

mighet i reportage kommer fram. (Kanske en oväntad uppgift, som ändå behandlas

i läroböckerna.) Ännu mera överlägsna var de när det gällde att söka fram de reto-

riska medlen i en text av Heidi Avellan om invandrare från öst i jämförelse med de

finska skribenternas förmåga att analysera humorn i ett kåseri av den kända finska

redaktören Jukka Ukkola i Suomen Kuvalehti. (Humorn är ett klassist tema i den fin-

ska litteraturhistorien.) 

Alltnog, vårarna 2008 och 2009 var skillnaden mellan språkgrupperna störst till

förmån för de svenskspråkiga skribenterna (cirka 3 poäng) utan skönjbara fördelar

i uppgifterna, snarare tvärtom. Vårarna 2011 och 2012 har skillnaden minskat till

cirka 1 poäng, eller annorlunda uttryckt: de finska skribenterna har gått framåt.

Eftersom vi ännu inte sagt något om eventuella skillnader i resultaten för olika

studerandekategorier i de svenska och finska gymnasierna, ska vi kasta en blick på

en höstomgång, nämligen hösten 2010. Utöver gymnasiets studerande (kategori 1,

den största) deltar sådana studerande som gör om en godkänd prestation och ovän-

tat många svenskspråkiga yrkesstuderande som skriver ett prov i modersmål eller

tänker skriva hela studentexamen vid sidan av sin yrkesexamen. En kontroll av en

höstomgång kan eventuellt ge information om vari de manliga studerandenas svaga

framgång just i modersmål består, alltså om orsakerna till de stora könsskillna-

derna.

Textkompetensprovet hösten 2010 handlade om kriminal- och detektivroma-

ner. De borde ligga väl till för pojkar, också för sådana som annars är litterärt obe-

vandrade eller ointresserade. Någon nämnvärd uppryckning åstadkom dock inte

ens detta tema. Främst för att skillnaden i den största kategorin, de ordinarie gym-

nasiestuderandena, också denna gång var mycket stor till förmån för flickorna, på

både finska och svenska. 

Inte heller i skillnaderna mellan språkgrupperna ser man något avgörande nytt

hösten 2010. De svenska skribenterna presterade 0,87 råpoäng bättre i textkompe-

tensprovet igen. Men i den slutliga betygsfördelningen jämnade den skillnaden ut

sig i viss mån. Det måste bero på att de finska klarade sig lite bättre i essäprovet eller

på att de svenskspråkigas medeltal ”drunknar” eller statistiskt jämnar ut sig i den

relativa slutbedömningen, där den finska gruppen ju är tio gånger större. Man kan
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notera att andelen svenska yrkesstuderande som skrev modersmål den hösten var

proportionellt större än den finska andelen. Andelen höjare (kategori 5) var där-

emot mycket större på den finska sidan, vilket visar att de finskspråkiga abiturien-

terna inte var nöjda med sitt första försök våren 2010. 

Sammantaget kan man säga att de gemensamma utmaningarna i modersmål är

betydligt större än de relativt små skillnaderna mellan språkgrupperna som man

kan leta fram med en viss möda. Att det går relativt bra för de svenska skribenterna

och särskilt flickorna beror sannolikt på att läromedlen hann förnyas ordentligt just

före reformen och att den svenska lärarkåren i modersmål är en ganska enhetlig

kategori som det varit relativt lätt att sprida nyheterna till. Det kan knappast bero

på att de relativt få svenska censorerna skulle vara mildare i sin bedömning. På den

finska sidan fanns ett ganska stort förändringsmotstånd, särskilt ute i regionerna,

då det nya textkompetensprovet infördes. Det vore värt att undersöka närmare och

jämföra med de svenska opinionerna, med tanke på vilka insatser som behövs i

kommande förändringar.

2.2 Matematik

Matematikproven i studentexamen har traditionellt uppfattats som viktiga prov,

både för allmänbildningen och som en grund för tekniska, ekonomiska och natur-

vetenskapliga studier. Näst modersmål och litteratur har matematiken flest vecko-

timmar i både grundskolan och gymnasiet, och den börjar redan i förskolan. Ur -

sprungligen var matematiken ett obligatoriskt examensämne för alla. Men fr.o.m.

andra världskriget fick man man välja mellan matematik och det allmänna realpro-

vet, för att de hemförlovade frontsoldaterna skulle ha rimliga möjligheter att klara

av examen. Valmöjligheten befästes i studentexamensförordningen 1947 (Kaar ni -

nen & Kaarninen 2002, s. 239). Ända fram till 1996 måste de som hade studerat

lång matematik också skriva studentexamen på den nivån. 

Provformen förblev närmast oförändrad ända fram till de andra reformerna

efter millennieskiftet, men antalet textuppgifter ökade med åren. I den nyliberala

andan 1996 fick också de som hade studerat lång matematik rätt att välja provnivå

om de skrev ett annat prov på en mera krävande nivå, till exempel lång engelska,

vilket majoriteten gör. Valet av lång matematik har därför blivit beroende av de stu-

derandes intresse och behov av bevis för sina kunskaper (tillräckligt antal poäng)

vid antagningen till högskolorna. 
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För att matematikproven skulle bli ”konkurrenskraftiga”, fick skribenterna fler

frågor att välja mellan samtidigt som realprovsreformen 2006. Man får lösa högst

tio av femton frågor. Tidigare hade de varit bara tio, men i flera av dem fanns alter-

nativa uppgifter som en räkne- eller hyfsningsuppgift och en tillämpningsuppgift.

Till skillnad från de flesta andra prov är uppgifterna i matematik, fysik och kemi

oftast progressivt ordnade, så att de lättare uppgifterna kommer först. Provet i lång

matematik innehåller dessutom två så kallade jokeruppgifter som bedöms med

högst 9 poäng. De andra med högst 6 poäng. Redan av lösningsfrekvensen, delta-

gandet i uppgifterna, kan man alltså sluta sig till ett och annat om studerandenas

nivå, och – omvänt – också om uppgifternas svårighet och lämplighet. 

Tyvärr innehåller de statistiska undersökningarna i matematik inte tabeller som

skulle visa språkgruppernas resultat separat, varken lösningsfrekvensen eller råpo-

ängen, som i språk- och realproven. Vi måste därför nöja oss med att betrakta total-

summorna och det allmänna deltagandet, vilka är specificerade per kön och språk-

grupp, och provnivå. 

Det finns ett par grundläggande skillnader mellan de svenska och finska gym-

nasiestuderandenas matematikstudier. De avspeglar sig även i deltagandet i stu-

dentproven. Den första skillnaden är att proportionellt sett färre svenskspråkiga

gymnasister väljer lärokursen i lång matematik. Enligt UBS indikatorpublikation

2010 hade lite över 700 av drygt 2 000 svenskspråkiga studerande per år, eller cirka

35 procent, slutfört den långa lärokursen i matematik 2007–2009. De finska var lite

över 13 000 av drygt 30 000, eller cirka 42 procent. På den svenska sidan var 47 pro-

cent av dem flickor (339 flickor år 2009). På den finska sidan var 48 procent flick-

or. Könsfördelningen var alltså i stort sett densamma i båda språkgrupperna. 

I studentexamen våren 2009 deltog 623 (265 flickor och 358 pojkar) av 1 491

svenskspråkiga studerande, eller 41 procent, i provet i lång matematik. Av de finska

skribenterna valde 10 961 av 19 391, eller 56 procent, det mera krävande provet. De

svenskspråkiga gav proportionellt också ett mindre tillskott till skribentpopulatio-

nen (jämför svenska 35–41, finska 42–56). Det innebär alltså att de svenskspråkiga

i större utsträckning väljer bort matematiken ur sin examen eller väljer att skriva

provet på en lägre nivå än de har studerat. Orsaken till att procenten på våren ändå

är större än antalet studerande för vardera språkgruppen är att också höjare, omta-

gare och andra studerande än gymnasisterna deltar. I verkligheten är antalet och

andelen examina i lång matematik i vardera språkgruppen mindre än antalet och

andelen studerande.
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Orsakerna till denna ovilja eller bristande motivation bland de svenskspråkiga

abiturienterna att studera och låta pröva sig i examen i lång matematik kan man

bara spekulera över. Sannolikt beror obenägenheten på den större språkinriktning-

en i de svenska grundskolorna och gymnasierna, vilket Ole Björkqvist framhöll i en

undersökning redan i anslutning till projektet Luma. Bristen på svenskspråkiga stu-

derande med dokumenterade kunskaper och färdigheter i högre matematik kom-

mer troligen att öka. Till både Svenska Handelshögskolan och tekniska högskolan

Aalto-universitetet kan man dock söka med kort matematik på studentbetyget,

även om man säkert har en avgjord fördel av att behärska gymnasiets långa lärokurs

i matematik under studierna. En tredje orsak till det mindre matematikintresset

bland svenskspråkiga kan vara det långvariga större underskottet på behöriga

ämneslärare i matematik i den grundläggande utbildningen och bristen på goda

läroböcker på grundskolans högstadium (inte i gymnasiet).

Vi ska nu titta lite närmare på resultatnivån för studerandena i de svensksprå-

kiga gymnasierna i lång och kort matematik. Vi nöjer oss med två våromgångar,

våromgången 2009 och, för kontrollens skull, våromgången 2011. De svenskspråki-

ga klarade sig något sämre i lång matematik 2009. Betygspoängen blev i medeltal

4,00 mot 4,09 med samma standardavvikelse, dock så att andelen laudatur var 0,5

procent lägre (5,30 procent av 623 mot 5,83 procent av 10 961 skribenter) och en

något större procentandel var underkända (4,65 procent svenska mot 4,54 procent

finska skribenter). På den svenska sidan handlade det dock bara om några få stude-

rande: redan 3 svenskspråkiga till respektive mindre i vardera betygskategorin skul-

le ha jämnat ut den lilla procentuella skillnaden. I kort matematik var skillnaden

mellan språkgrupperna i både andelar och antal något större. Medeltalet av betyget

var där 4,10 mot 4,05 av 865 respektive 11 104 skribenter till de svenskspråkigas för-

del. De finskspråkigas andel laudatur var över 2 procent högre, men andelen impro-

batur var större: 1,26 procent. Därför blev skillnaden ganska liten. 

Det verkar alltså som om det vore lättare att få fram en andel högre toppresta-

tioner i matematik i de finska gymnasierna. På den svenska sidan betyder det bara

några fåtal individer, men på den finska sidan blir det ganska många (2 procent av

11 104 i kort matematik är över 200 skribenter). I en konkurrenssituation kan det

ha en viss praktisk betydelse, till exempel vid antagningen till Aalto-universitetet

eller omvänt till Hanken. En finskspråkig student med laudatur i matematik kan

således gå förbi en svenskspråkig tack vare 1 betygspoäng mera, om antagningspo-

ängen i övrigt är lika och skolspråket inte inverkar. 
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Det tänkta fallet illustrerar studentexamens inverkan i ett enda centralt läro-

ämne i marginella fall, alltså när det till exempel blir en ”strid på kniven” om en

högskoleplats. Vårarna 2011 och 2012 var skillnaderna faktiskt ungefär desamma,

framför allt just så att de finskspråkiga abiturienternas andel i de högsta betygska-

tegorierna i både lång och kort matematik var större än de svenskspråkigas. När

andelen sådana högpresterande finskspråkiga ackumuleras till flera hundra några år

får den konsekvenser i antagningen till de studieinriktningar där matematiken till-

mäts betydelse. Omvänt skulle bara några högre betyg till per år i de svenskspråki-

ga gymnasierna jämna ut situationen. Ur den synvinkeln skulle det alltså löna sig

att lägga manken till, som det heter. I det avseendet kan förberedelsen just inför

provet ha betydelse. Därför vore det viktigt att få till stånd en kommenterad stu-

dentprovssamling i matematik (och fysik) också på svenska, som påpekades i läro-

medelsutredningen 2010. (Läromedelsutredningen 2010.)     

Liksom i modersmålet förefaller den allmänna nivån på kunskaperna i mate-

matik ha blivit ett gemensamt nationellt problem, för att inte säga ett sorgebarn, på

grund av de liberala reformerna. Vissa år har studentexamensnämnden varit tvung-

en att sänka betygsgränserna ordentligt i den lägre ändan, ända till 7 eller till och

med 6 svarspoäng av 66 möjliga i lång, respektive 60 i kort, för att inte andelen

underkända och låga godkända prestationer (A) skulle bli alltför stor. Trots det

underkändes hela 16, respektive 15 procent av skribenterna i lång matematik

vårarna 2006 och 2007, och i höstomgångarna konstant 11, respektive 13 procent i

kort matematik. På vårarna har man försökt hålla andelen underkända i kort mate-

matik i schack, runt 5 procent, med undantag för våren 2007 då den var över 8 pro-

cent i vartdera provet. 

År 2007 innebar 8 procent underkända av omkring 10 000 individer i vartdera

provet att 800 abiturienter i hela landet tvingades göra om provet, försöka kom-

pensera det eller eventuellt helt utelämna det ur sin examen ifall det hade avlagts

som ett extra prov. Rädslan för att bli underkänd kan vara en orsak till det lägre

intresset för matematikproven på svenskt håll. Den rädslan är dock i ljuset av siff-

rorna i föregående stycke obefogad. Om gränsen för approbatur är bara 8 eller 9

poäng behöver man kunna lösa bara en och en halv uppgift för att bli godkänd.

Detta bör i princip vara möjligt redan med två godkända kurser i matematik. 
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1. Realprovsreformen utgjorde en del av hela förändringen av studentexamen 2004–2006. Den
resulterade i en mera flexibel examensstruktur, separata realämnesprov och nya modersmåls-
prov. Den förbereddes i arbetsgrupper, som funderade på provens antal och utformning, och
utmynnade i en ändring av gymnasielagen och den nya lagen och förordningen om verkstäl-
lande av studentexamen. 

2.3 Realia

2.3.1 Allmänt 

Det gamla allmänna realprovet ändrades våren 2006 och spjälkades upp i separata

realämnesprovq. Tanken var att realämnena, som upptar ungefär en tredjedel av

gymnasiestudierna, skulle få en större tyngd, även om de inte kunde få sin ur -

sprungliga obligatoriska ställning (1919–1949). Realprovet blev fortfarande valbart

men nu kunde man inte byta det endast mot matematiken, utan också mot något

av de fyra andra proven utöver modersmålet. Eftersom fyra ämnen är obligatoris-

ka, måste den som tänker ta hela studentexamen alltså fortfarande avlägga ett real-

prov om den utelämnar ett av proven i det andra inhemska språket, ett främmande

språk eller matematik. Det är endast modersmålsprovet som inte kan bytas ut.

Detta avläggs liksom alla andra ämnen enligt skolans officiella undervisningsspråk

(skolbildningsspråket) oberoende av det faktiska (statistikförda) modersmålet.

Därutöver kan ett eller flera realprov avläggas som extra prov.

Realproven baserar sig inte längre på lärokurser av olika längd, inte ens i fysik.

Sedan förändringarna av timfördelningen 1993 och 2002 (som implementerades i

läroplansgrunderna 1994 respektive 2004) erbjuds dock kurser på tre nivåer: obli-

gatoriska, fördjupade och tillämpade kurser. Just i realämnena spelar de fördjupade

kurserna en viktig roll eftersom de kan vara fler än de obligatoriska kurserna (till

exempel i fysik, kemi, filosofi och hälsokunskap). I lagen om studentexamen sägs

det uttryckligen att realproven ska vila på både de obligatoriska och de nationellt

specificerade fördjupade kurserna. En studerande som tänker avlägga ett eller flera

realprov gör alltså klokt i att studera åtminstone någon fördjupad kurs om han vill

komma upp till ett högre betyg. 

I realproven har det uppstått två huvudslag av abiturienter: (a) sådana som strä-

var efter ett gott betyg i flera ämnen för att få många betygspoäng och med hjälp av

dem komma in på ett särskilt studieområde och (b) sådana som väljer ett eller flera

i skribentens ögon ”enkla” realprov för att få sin examen godkänd. Man kan fak-

tiskt bli student med bara fyra approbatur (8 betygspoäng) i de obligatoriska ämne-

na, men man kan också samla på sig betyg i hela sex realprov i tre examensom-
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gångar, maximalt 42 betygspoäng (6 x 7 poäng) bara i realämnena ut över betygen

i andra läroämnen. Sådana ”poänghamstrare” är dock sällsynta, eftersom de i så fall

är tvungna avlägga två realprov redan på våren det andra gymnasieåret, alternativt

skjuta upp sin examen med minst ett halvt år.    

Dagens realprov utgör sålunda hela tolv prov. De är förlagda så att man kan

avlägga högst två per omgång, och man måste anmäla sig bindande några månader

på förhand till ett (och bara ett) prov på respektive dag. Tidigare fick man välja

ämnesgrupp och frågor först vid examenstillfället, och man kunde då ”chansa”

utifrån frågornas (skenbara, subjektivt upplevda) svårighetsgrad. Nu är alla tänkba-

ra ämneskombinationer inte möjliga under samma provomgång, men man har för-

sökt ta hänsyn till de vanligaste kombinationerna så att det går att avlägga till exem-

pel både historia och samhällslära eller både fysik och kemi under en provomgång. 

Ett realprov består av tio till tretton uppgifter. Man får besvara högst sex, i fysik

och biologi åtta. De två sista uppgifterna i varje prov är jokerfrågor, alltså frågor,

som är mycket breda eller kräver lite mera än enbart skolkunskaper. De kan ge upp

till 9 svarspoäng. Med fyra svar på 6 poäng och två svar på 9 poäng kan man alltså

komma till 42 råpoäng i ett realprov, i biologi och fysik upp till 54 poäng. Upp gifts -

serierna följer vanligtvis ett visst mönster utifrån lärokursen, så att de ”enklare” frå-

gorna kommer först och svårare analys- och tillämpningsuppgifter senare. Vissa

upp gifter ska enligt lag vara övergripande och pröva kunskaper över ämnesgrän-

serna. Detta var en nyhet i reformen 2006, som tillkom efter en lång, till och med

politisk diskussion. Med de övergripande uppgifterna bröts förändringsmotståndet

hos dem som ansåg att det gamla realprovet utgjorde en bättre och humanare

mätare på allmänbildningen. 

Realprovssvaren bedöms enligt gemensamt fastställda allmänna kriterier, lik-

som textkompetensprovet i modersmål. Ämnessektionerna kan dock komplettera

dessa med mera specifika kriterier beroende på ämnets karaktär och uppgiftens art.

Särskilt i de naturvetenskapliga ämnena är det mycket vanligt att en uppgift består

av deluppgifter som alla måste besvaras för fulla poäng och där också maximipo-

ängantalet för varje deluppgift är nämnt. Sådana uppgifter är ofta definitions-,

kombinations- eller räkneuppgifter av något slag. För övrigt har realproven utveck-

lats oerhört både till formen och innehållet, och blivit allt mera analytiska och till-

lämpande sedan början av 1980-talet. Ganska få uppgifter mäter numera enbart så

kallade minneskunskaper, även om man fortfarande kan se frågor som bygger på en

välkänd punkt i lärokursen och ett visst avsnitt i läroboken. 
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För högre svarspoäng krävs det betydligt mera än enbart uppräkning av centra-

la fakta. Svaren ska helst utgöra en liten essä, och kunskapen måste därför vara

internaliserad, alltså tolkad och personligt upplevd. I ett gott svar bör det ingå

bedömningar, exempel och tolkning av materialet, tillämpningar, citat eller anknyt-

ning till en aktuell företeelse eller diskussion. I fysik och kemi måste man (liksom

tidigare) ofta också räkna, kalkylera, tolka eller själv skriva formler och strukturer.

I geografi och biologi kan man till exempel bli tvungen att rita kartor eller redogö-

ra för eller skissera ett experiment. En akademiskt bildad vuxen som har avlagt det

allmänna realprovet för låt oss säga trettio år sedan skulle därför sannolikt ha svårt

att finna sig till rätta i dagens realprov. Med lite instruktioner skulle han eller hon

dock sannolikt kunna angripa frågorna på ett mera moget sätt än många abiturien-

ter i kraft av sin allmänbildning, erfarenhet och beläsenhet. Studentexamen är

sålunda nu i mycket högre grad än tidigare ett mogenhetsprov, ingalunda bara ett

test över minneskunskaper, vilket ofta hävdas i den allmänna debatten.     

2.3.2 Undersökningsmaterialet

Studentexamensnämndens arkiv över resultaten i realproven motsvarar delvis

materialet i de andra läroämnena. Det skiljer sig dock från matematiken genom att

också svarsspråket är beaktat i nästan alla tabeller. Man kan till och med se hur

många svenska abiturienter som löst varje enskilt uppgift och med vilken framgång.

Svarsspråket kombineras per uppgift också med kön, provets frivillighetsgrad, kön

och antal kurser. Det finns också kopplingar mellan svarspoängen i olika uppgifter,

tyvärr dock inte över ämnesgränserna. 

När man försöker bedöma och dra slutsatser av framgången för en skribentka-

tegori av olika språk, kön eller frivillighetsgrad och om man vill diskutera en upp-

gifts svårighetsgrad är det viktigt att ta hänsyn till antalet svar. Detta gäller givetvis

speciellt de svenska skribenterna, eftersom de kan vara mycket få i vissa kategorier.

Därför kommenteras de inte här, förutom när de illustrerar resonemanget på någon

viktig punkt. Det är till exempel viktigt att veta att en uppgift i kemi bara lockat

några enstaka skribenter, men deras resultat är knappast representativa för alla som

avlagt provet.  

Eftersom vi ofta använder poängmedeltal, finns det dock skäl att påpeka att

även små differenser kan vara utslagsgivande, signifikanta. Vill man pröva detta på

ett mera åskådligt sätt kan man studera hela svarsdistributionen på skalan 0–6, 
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eller betygsfördelningen på de kategorier som jämförs. Exempel på detta ges nedan.

Eftersom materialet med nödtvång blir mycket stort är det inte här möjligt att

analysera varje prov och provuppgift i detalj. Det består av tolv separata prov som

sönderfaller i över hundra enskilda provuppgifter per omgång och ytterligare kan

fördelas på tre, fyra relevanta variabler. Analysen koncentreras på sådana fall där

skillnaderna mellan språkgrupperna är statistiskt tydliga eller i något annat avseen-

de viktiga, till exempel kulturellt pregnanta eller intressanta. Den korta analysen i

rapporten 2007 gav fingervisningar om vad som speciellt kan eller borde iakttas.

För att inte granskningen ska få en alltför pessimistisk ton ur svensk synvinkel, ana-

lyseras ibland också sådana prov och provuppgifter där de svenskspråkiga klarat sig

bättre än de finska. 

I svåra eller särskilt pregnanta och systematiska fall av differens konsulterar jag

ämnesexperter och jämför hur sakfrågan är behandlad i de svenska respektive fin-

ska läromedlen. Den allmänna uppfattningen att vissa frågor skulle vara dåligt valda

eller bristfälligt översatta kan eventuellt korrigeras. Jag kommer sannolikt också att

bli tvungen att nyansera slutintrycken i min analys av tillgången till läromedel 2010

(UBS 2010). 

2.3.3 Huvudskillnader mellan språkgrupp och kön vårarna 2007–2012 

Som komplement till iakttagelserna 2007 presenteras här en samlande tabell som

jämför de svenska och de finska abiturienternas resultat i realproven de senaste

åren. För att spara utrymme och göra skillnaderna tydliga uttrycks de i differenser

mellan betygspoängen i medeltal. En negativ differens uttrycker att de svenska skri-

benterna klarat sig sämre, en positiv att de klarat sig bättre än de finskspråkiga. För

att inte populationerna ska bli för små förbises nästan helt om provet varit obliga-

toriskt eller frivilligt (detta spelar nämligen ingen roll för sammanräkningen) och

till en början könsfördelningen. Till skillnaderna mellan manliga och kvinnliga

skribenter återkommer jag vid behov inom de olika ämnena, likaså till fördelning-

en av betyg och svarspoäng per uppgift (så kallad itemanalys).

En sammanställning av framgången uttryckt i differenser mellan medeltalen för

slutbetyget i realproven från hösten 2007 till hösten 2012 får följande utseende.

Bakgrundsstatistiken, alltså de faktiska medeltalen och deltagarantalen, finns i

ämnesavsnitten. 
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Tabell 4 A. Differensen mellan de svenskspråkigas och finskspråkigas 

betygspoäng i realämnena våren 2007–våren 2011. (NOT)

Ämne v -07 v -08 v -09 v -10 v -11 v -12

Re - 0,21 - 0,04 - 0,01 - 0,09 - 0,65 -0,40

Fi - 0,08 - 0,34 - 0,05 -0,94 -0,80 - 0,63

Ps - 0,68 - 0,70 - 0,43 - 0,49 -0,75 - 0,35

Hi +0,13 -0,10 + 0,13 +0,32 +0,33 + 0,04

Sh - 0,01 -0,10 + 0,01 + 0,03 - 0,11 + 0,11

Ge - 0,06 -0,26 -0,07 + 0,09 - 0,22 + 0,10

Bi + 0,07 + 0,15 + 0,31 + 0,24 + 0,11 - 0,10

Hä + 0,00 + 0,23 + 0,06 + 0,10 + 0,14 - 0,14

Ke - 0,37 - 0,09 - 0,54 - 0,35 - 0,26 - 0,42

Fy - 0,63 - 0,73 - 0,84 -0,45 - 0,14 - 0,15

Läroämnena nämns inte i samma ordning som i uppgiftsanalysen i kapitlen

3.4–3.12, och inte heller exakt som i den nationella timfördelningen eller i SEN:s

statistik. Här tas först bara våromgångarna upp. De är bäst jämförbara med varan-

dra. Höstomgångarna kommer vid behov upp senare. Det ur svensk synvinkel

”minsta” provet livsåskådning har helt utelämnats i tabellen på grund av det ringa

antalet deltagare, men det behandlas kort i texten i samma avsnitt som evangelisk-

luthersk religion. Betygsstatistiken gäller alltså här dem som deltagit i vårens prov

i respektive ämne, inte dem som blivit studenter. De som fått sitt studentbetyg kan

vara fler ämnesvis eftersom många avlagt prov i något ämne redan på hösten utan

att ta om eller höja det på våren. Till den frågan återkommer jag i kapitel 3, som

utgår från resultatlistorna per gymnasium.   

Som differenstabellen visar kan skillnaderna mellan de svensk- och finskspråki-

gas medeltal variera en hel del mellan omgångarna. Huvudintrycket förblir ändå

detsamma som 2007: av realämnena är det i historia, biologi och nu också hälso-

kunskap som de svenska skribenterna förmått hävda väl sig mot de finska. Det skul-

le vara fel att räkna ut en samlad medeltalskoefficient för proven, eftersom medel-

talen trots allt bygger på olika antal deltagare (olika poängsummor). Men man skul-

le kanske kunna säga att i de 60 proven (våromgångarna) har de svenskspråkiga

varit bättre i 18, alltså i drygt i en fjärdedel av dem. I 42 prov var de däremot sämre.

Plusintrycken dras dock tyvärr ner av de stora negativa talen särskilt i psykologi och

fysik. 
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2. Samhällslära och hälsokunskap kan betecknas som nya läroämnen bara i det hänseendet att de
fått en egen position i timfördelningen och läroplanen. Tidigare ingick samhällsläran i historien.
Mål och innehåll för hälsokunskap eller hälsolära, som ämnet hette tidigare, har funnits i läro-
planerna ända från 1910-talet, men i studentexamen har det inte funnits frågor (annat än anato-
mi i biologi) på liknande sätt som i samhällslära och nationalekonomi i historia.

Sedan 2003–2006 har tydliga framsteg gjorts i biologi, även om de positiva dif-

ferenserna mestadels är ganska små. De svenskspråkiga skribenterna har klarat sig

bättre också i hälsokunskap och hyggligt även i samhällslära, alltså i de ”nya” real -

ämnenaw. En vår presterade de svenskspråkiga skribenterna lite högre betyg i

medel tal till och med i evangelisk-luthersk religion, som hade gett ganska svaga siff-

ror i flera år fram till våren 2006. Mycket stora har de negativa differenserna tidvis

varit i fysik och kemi. Också psykologin förefaller genomgående, överraskande nog,

vara ett mycket svagt ämne för de svenskspråkiga. Siffrorna i filosofi ser mycket

svaga ut, men där är antalet skribenter ändå avsevärt mindre än i de andra proven;

differenserna varierar därför kraftigt. Våren 2012 verkar skillnaderna ha minskat i

någon mån, särskilt i religion och psykologi. I kemi ökade de dock igen, och i bio-

logi och geografi var de omsvängda.

I tabell 4 A syns inte de stora skillnaderna mellan kvinnliga och manliga stu-

denter i alla andra realämnen än kemi och fysik. Skillnaderna syns ännu tydligare

senare i vissa realämnen när man studerar dem flera år i följd. Studera dem här för

våren 2012:

Tabell 4 B. Skillnaderna mellan könen våren 2012

Finsk Finsk Svensk Svensk
pojke flicka pojke flicka

Re 3,80 4,38 3,50 3,92

Fil 3,61 4,39 4,28 4,20

Ps 3,27 4,27 3,88 3,72

Hi 3,77 4,38 4,28 4,24

Sh 3,80 4,26 4,34 4,21

Ge 3,81 4,34 3,74 4,57

Bi 3,76 4,16 3,54 4.09

Hä 3,32 4,30 3,23 4,14

Ke 4,05 4,22 3,84 3,98

Fy 4,18 4,13 4,04 3,98
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På den finska sidan är skillnaden mellan de manliga och kvinnliga skribenterna ett

helt betyg i religion, psykologi och hälsokunskap. Den är stor, cirka ett halvt betyg,

även i historia, samhällslära, geografi och biologi. På den svenska sidan är pojkarna

bättre i fysik men också historia och samhällslära, vilket gör att skillnaderna mellan

språkgrupperna där vänder till de svenskspråkigas förmån. I stället är de svenska

pojkarna svaga i biologi och geografi, men skillnaderna i jämförelse med de finska

utjämnas av de goda svenska flickorna. Längre fram får vi se om könsskillnaderna

ligger bara i ämnets natur och dragningskraft på könen eller om det finns skillna-

der även i uppgiftstyperna. Observera att könsskillnaderna ofta sammanfaller med

ämnets popularitet. Till exempel religion, psykologi och hälsokunskap skrivs ju av

flera gånger mera flickor än pojkar. Vad alla dessa differenser kan tänkas bero på

diskuteras närmare både i och efter detaljgenomgången. 

2.3.4 Religion och livsåskådning

I religion får skribenterna tio uppgifter att välja mellan. Av dem får högst sex besva-

ras. De två sista uppgifterna är alltid jokeruppgifter och vissa uppgifter kräver kun-

skaper och resonemang över ämnesgränserna. Liksom i andra prov i humanistiska

ämnen har de traditionella kunskapsfrågorna kompletterats med till exempel bild-

analys, begreppsanalys, statistik och citat. Uppgifterna är påfallande moderna: tra-

ditionell, särskilt nationell, kyrkohistoria förekommer numera bara i någon ensta-

ka fråga. Uppgifter om andra religioner, kristen etik, och religionens och kyrkans

roll i dagens samhälle framträder i stället tydligt, helt enligt läroplanens intensio-

ner. Det är uppenbart att provkonstruktörerna velat ge proven i religion en så fräsch

och konfessionslös prägel som möjligt. Sådana uppgifter som åtminstone vid första

påseende språkligt eller kulturellt skulle kunna gagna endera språkgruppen är det

mycket svårt att finna. Trots det framräder betydande skillnader i både svarsfre-

kvenser och resultatpoäng i medeltal. Det är all anledning att söka fram och reflek-

tera över dessa skillnader.

I det första granskade provet i serien (hösten 2008) var skillnaden i betygsme-

deltal inte stor: bara 0,10 betygspoäng till de finskspråkigas förmån (3,62 mot 3,72).

Särskilt de manliga svenskspråkiga skribenterna var proportionellt mycket få, bara

64 av 416 svenska deltagare, medan de finskspråkiga männen utgjorde hela 1 692 av

6 748. Det betyder 15 procent svenska mot 24 procent finska män av det totala anta-

let deltagare i religionsprovet. Genast i den första uppgiften svarade de svensksprå-

– 38 –



kiga betydligt sämre än de finskspråkiga: 2,76 mot 3,52 betygspoäng. Det ger en dif-

ferens på hela 0,76 poäng, vilket är mycket när det gäller medeltal. Likaså klarade

de svenskspråkiga sig betydligt sämre i en uppgift i etik (nummer 6) där det gällde

att diskutera Den gyllene regeln i förhållande till hälsan. Däremot utförde de

svenskspråkiga den statistiska uppgiften som belyste den finländska religiösa iden-

titeten bra, till och med 0,31 svarspoäng bättre än de finskspråkiga. De utförde

också en analys av interiören i en kyrka (Dragnäsbäcks kyrka i Vasa) utmärkt: 4,59

råpoäng mot de finska skribenternas 4,17. Vi kan således förkasta ett intryck från

2007, nämligen att de svenskspråkiga skulle ha problem med bildanalys. I de mera

traditionella kyrkohistoriska och bibliska uppgifterna var resultaten ganska likvär-

da.

Följande vår (2007) då provet i religion också proportionellt sett var populärare

på den finska sidan (10 051 finska svar mot bara 591 svenska) utföll betygen på nytt

till de finskspråkigas förmån (differens: 0,11 betygspoäng). Också här var de sven-

ska svaren på den första frågan, som gällde symboliken i hinduismen, betydligt sva-

gare än de finska (2,88 mot 3,26). Dessutom var de svenskspråkiga skribenterna

klart svagare i jokerfrågorna. Höga poäng för de svenska lyste med sin frånvaro.

Särskilt fråga 9, där det gällde att analysera skillnaderna mellan den apostoliska och

den nicenska trosbekännelsen, visade sig vara en svår för dem. Den är en gammal

teologisk (men kanske lite oväntad) kardinaluppgift. Inte heller den moderna sista

frågan om djuretik utifrån de kristna trosbekännelserna gav stort bättre resultat för

de svenskspråkiga: 3,87 mot 4,36 poäng på skalan 0–9. 

I följande höstomgång (2009) blev den negativa differensen större: - 0,38, eller

3,24 mot 3,52 betygspoäng. Det närmar sig ett halvt studentexamensbetyg. Inne -

hållet i övrigt i detta ovanligt långa prov (hela tre sidor mot i allmänhet två) måste

här förbigås med konstaterandet att de svagaste svenska prestationerna också denna

gång kom i jokerfrågorna. Särskilt i den sista, som var en ganska besvärlig statistisk

uppgift med en lång bakgrundstext, fick de låga poäng. Extremt stor (-1,23) blev

skillnaden i fråga 7 där det gällde att belysa religionens roll i den inhemska skönlit-

teraturen. Uppgiften är intressant, men provmakarna hade tydligen inte kommit att

tänka på att de finklandssvenska gymnasisterna knappast har läst sådana inhemska

verk i modersmål och litteratur, särskilt inte finsk litteratur där religionen spelar en

synlig roll. Det skulle förmodligen ha varit betydligt lättare för dem att komma på

litteratur av rikssvenska författare, som Lagerlöf, Strindberg, eller Lagerqvist, där

religiöst grubbleri och mystik är påfallande. Skribenterna kanske inte kom att tänka
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på gamla inhemska, gemensamma klassiker som Topelius och Runeberg och deras

psalmdiktning. 

I de två följande omgångarna (våren och hösten 2009) klarade sig de svensk-

språkiga abiturienterna bättre än de finska för första gången på länge. Differensen

blev cirka +0,20 betygspoäng i vartdera provet. Våren 2009 gick redan den första

frågan om kinesernas gamla religioner bättre, och också jokeruppgifterna, som

handlade om musik och kärlek ur religiös respektive kristen synvinkel, tycks ha pas-

sat dem bra och var ganska populära. Mycket bättre var de svenskspråkiga samma

vår i en ganska enkel fråga om de gamla kyrkliga helgernas, pingstens, annandagens

och långfredagens, bibliska ursprung. Detta kan möjligen bero på att de kristna

helgtraditionerna uppmärksammas med allehanda pyssel och samtal i de finlands-

svenska skolorna ända från lågstadiet (och givetvis i söndagsskolorna och i skrift-

skolan). I de finska har man velat tona ner dem på grund av det ökande antalet

invandrare i undervisningen. Hösten 2010 klarade de svenskspråkiga sig bättre än

de finskspråkiga i hela sex uppgifter av tio, bland dem såväl i bildanalysen (ikoner)

som i ett par längre textuppgifter. Det sistnämnda var positivt ur svensk synvinkel,

eftersom det även i andra sammanhang har funnits anledning att förmoda att en del

tvåspråkiga studerandes sämre läsförmåga har hämmat textanalysen.

Våren 2011 var framgången ganska jämn, både i provet som helhet och i de

enskilda uppgifterna. Men hösten 2011 skedde det ett återfall till anmärkningsvärt

stora negativa betygs- och poängdifferenser på mera än -0,60 procentenheter på

den svenska sidan. Det var underligt att de svenska svaren var undermåliga till och

med i en så klassisk och ur svensk synvinkel tacksam fråga som ”Hur kom kristen-

domen till Finland?”. Över hälften av de svenska 60 svaren gav under 3 poäng. De

var alltså inte ”kvalitetssvar” i gammal bemärkelse. På den finska sidan låg tyngd-

punkten i proportionellt sett mycket fler svar (600 av 1 870) närmare 4 poäng.

Frågan behandlas givetvis i kursen i finländsk kyrkohistoria, men det är den sista

fördjupade kursen och frågan är svagt belyst i den då använda finlandssvenska gym-

nasieboken i Finlands historia före 1809. Tyvärr gick inte heller ett par moderna

frågor om arbetslivet, respektive fredsprocessen i Kosovo stort bättre, däremot

överraskande nog två bildanalyser (frågorna 1 och 7).

Vilken blir kontentan av analysen av uppgifterna, deltagandet och framgången

i realprovet i evangelisk-luthersk religion i fyra omgångar för de svenskspråkiga exa-

minanderna? Åtminstone kan den pessimistiska bilden i tabellen 2007 (Geber

2007, s. 200) tonas ner något. Betygen för de finska och svenska abiturienterna i de
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elva omgångarna får följande utseende uppställda under varandra. (Här betraktas

gymnasisterna eftersom de utgör en bättre indikator på gymnasiernas undervis-

ningsresultat. Omtagare, yrkesstuderande med flera behöver ju inte ha deltagit i

gymnasiets undervisning, åtminstone inte tiden före provet. Siffrorna kan därför

skilja sig något från dem som gavs i anslutning till provanalysen, som byggde på

samtliga deltagares resultat.)

Tabell 5. De finska och svenska abiturienternas betygspoäng i medeltal 

våren 2007–hösten 2011 

Språk v -07 h -07 v -08 h -08 v -09 h -09 v -10 h -10 v -11 h -11 v -12

Finska 4,21 4,23 4,04 4,31 4,20 4,33 4,19 4,20 4,13 4,25 4,20

Svenska 3,99 4,01 4,01 4,19 4,19 4,24 4,48 4,49 4,07 3,59 3,92

På vårarna har cirka 100 svenska abiturienter deltagit i provet i religion, på höstarna

60–70. Åtminstone för vårarnas del bör siffrorna därför vara någorlunda tillförlitli-

ga, mindre slumpartade. Antal finska skribenter varierar från 800 till 1 000 på hös-

tarna och på vårarna mera: från 1 300 ända upp till 2 000 (våren 2008). De svenska

har visserligen varit lite sämre i sex av omgångarna, men tydligt bättre två gånger.

Eftersom de större skillnaderna gäller främst höstarna, kan en förklaring vara att de

svenska deltagarna inte hunnit läsa alla fördjupade kurser (i september det tredje

läsåret). Kurserna har kanske inte ens stått till buds. Men underskottet kan också

vara slumpartat och bero på hur många som ”chansat” på ett möjligt realämne

redan på hösten eller sett sig tvungna det göra det för att få lite tilläggspoäng eller

för att ge rum för ett annat realämne samma dag på våren (hälsokunskap, sam-

hällslära eller geografi). 

Hösten 2011 var skillnaden dock så pass stor (69 deltagare) att det måste finnas

någon förklaring i provuppgifterna eller i de faktiska kunskaperna som kan vara

värda att beakta. Det var just detta prov som innehöll de tydligt svårare uppgifterna

för de svenska skribenterna: att analysera en buddhabild, frågan om etiska problem

i åldringsvården ut kristen synvinkel, frågan om religionens inverkan på krig och

fred (utifrån ett intressant vittnesbörd av president Ahtisaari) och framför allt frå-

gan om hur religionen kom till Finland. De svaga svaren på den sistnämnda frågan

antogs ovan ha ett samband med bristen på ett adekvat svenskt läromedel. Är det

dessutom så att de svenska skribenterna följer samhällsdebatten sämre och bryr sig
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mindre eller läser mindre om främmande religioner. Kan det i så fall bero på det

obetydliga antalet studerande med främmande religioner i de svenska skolorna?

Eller har de helt enkelt inte hunnit läsa den fördjupade kursen? Vi fann ju ovan frå-

gor om främmande religioner också i de andra omgångarna där de svenska skri-

benterna hade presterat sämre svar än de finska. Sämre resultat i ett läroämne kan

alltså vara såväl samhälls-, som läromedels- och studierelaterade. 

Alla dessa handikapp kan lindras, också på individnivå. De två fördjupade kur-

serna om främmande religioner (”Religionernas värld”) respektive finländsk kyr-

kohistoria och kyrkokunskap (”Vad tror finländarna på”) är sådana att det med lite

vägledning borde gå att läsa dem på egen hand. Särskilt som det finns en hel del god

litteratur och information på nätet. 

Med tanke på analysen av de övriga realämnena är det här lämpligt att visa vad

en differens mellan betygsandelarna av den sistnämnda storleksordningen, inemot

-0,70 procent, kan innebära i praktiken. Betygsfördelningen i provet i religion hös-

ten 2011 ser ut så här i jämna procentandelar:

Tabell 6. Exempel på en betygsfördelning i religion (hösten 2011)

i a b c m e l   

Finska delt. 

Procent 2,86 9,57 17,64 24,97 22,73 16,40 5,84 M-tal 4,25 

Antal 23 77 142 201 183 132 47 Summa 804

Svenska delt. 

Procent 7,25 14,49 27,54 23,19 14,49 8,70 4,35 M-tal: 3,59 

Antal 5 10 19 16 10 6 3 Summa 69

Differensen 0,66 i betyg beror alltså på att över 40 procent (362 individer) av de

finskspråkiga har fått de högsta betygen (M–L) mot bara cirka 27 procent (19 indi-

vider) av de svenskspråkiga. Dessutom betyder skillnaden att de få svenskspråkiga

som har fått ett högt betyg, E eller L, måste kämpa hårt om antagningspoängen

mot många duktiga finskspråkiga sökande till exempel till teologiska fakulteten vid

Helsingfors universitet. Ponera omvänt att 10 av de 47 finskspråkiga som fått L eller

E i stället söker in till teologiska fakulteten vid Åbo Akademi (vilket de gott kan

göra om de kan visa att de kan studera på svenska) och där kämpar om tjugo studie -

platser med de svenska sökandena. Tack vare sitt höga betyg i religion kan de slå ut
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svenska E- och M-studenter, fastän dessa skulle uppnå fler poäng i gallringsförhö-

ret. Särkilt om detta viktas upp och samspelar med flera andra höga betyg. En sådan

situation kunde alltså de svenskspråkiga ha undvikit med ett bättre resonemang i de

kritiska (utslagsgivande) uppgifterna.  

Om man beaktar könskillnaderna och provets status (obligatoriskt eller frivi-

ligt) märker man några saker till som kan vara värda att notera. Låt vara att siff-

rorna (antalet skribenter) på den svenska sidan då ofta blir ganska små. Trots gan-

ska många höstskribenter är det fortfarande vanligare att provet i religion avläggs

på våren (ungefär i förhållande 2 : 3). I så gott som alla omgångar fanns det pro-

portionellt färre manliga gymnasister bland de svenskspråkiga. Hösten 2008 till

exempel var de bara 12 av 70 (14 procent) svenskspråkiga mot 280 av 1 142 (24 pro-

cent) finskspråkiga. Hösten 2011 var de 14 av 69 (20 procent) svenskspråkiga mot

201 av 805 (24procent) finskspråkiga. Flickornas betyg i religion var konstant bätt-

re än pojkarnas i båda språkgrupperna, och de svenska pojkarna presterade dessut-

om nästan ett helt betyg sämre än de finska pojkarna ett par gånger. Detta skedde

just i de nämnda omgångarna hösten 2008 och hösten 2011, där de svaga resultaten

för svenskspråkiga alltså åtminstone delvis kan skyllas på svaga pojkar. Vad provets

status beträffar förefaller det något vanligare att de finskspråkiga avlägger provet i

religion som obligatoriskt, vilket kan ha ett samband med att de mycket oftare ute-

lämnar det andra inhemska språket ur sin examen eller skrivet det som frivilligt

prov (se kapitel 3.4). Intressant är också att framgången var genomgående bättre i

ett obligatoriskt prov för de finskspråkiga, men för de svenskspråkiga ofta sämre än

i ett frivilligt prov. Det är plausibelt att de finskspråkiga bjuder till mera i ett prov

om det är obligatoriskt. De svenskspråkiga (som oftare inte behöver provet), väljer

hellre att avlägga provet i religion som frivilligt, men uppenbarligen bara om de tror

att de någorlunda behärskar ämnet och att detta kan öka deras sammanlagda be -

tygs poäng (röstetal) märkbart.   

Som ett komplement till provet i evangelisk-luthersk religion finns det alltid ett

prov i ortodox (grekisk-katolsk) religion även på svenska. Men svenskspråkiga skri-

benter uppenbarar sig ganska sällan. Eftersom den ortodoxa kristna läran sedan

gammalt också är en statsreligion (folkkyrka) i Finland måste man erbjuda under-

visning och examina i ämnet även på svenska. 

Särskilt ur svensk synvinkel är också realprovet i livsåskådning ett mycket

”litet” prov. Det avläggs av färre än vad elevantalet i både grundskolan och gymna-

siet skulle förutsätta. Våren 2007–hösten 2012 valdes det av bara 63 svenska mot 
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1 069 finska studerande, omkring 10 svenska skribenter per vår och bara någon

enstaka per höst. Medeltalen av betygen i det varierar därför kraftigt för de svensk-

språkigas del, från 2,50 till 4,61 (också om man frånser omgångar med bara 1 eller

2 svenska skribenter). För de finska skribenternas del har det konstant legat mellan

3,90 och 4,30 (för de egentliga examinanderna). Det förfaller som de svenskspråki-

gas nivå skulle vara något lägre, vilket inte är förvånande med tanke på svårighe-

terna att ordna kompetent närundervisning och på att det finns läromedel enbart

för de obligatoriska kurserna (tre av fem) på svenska. 

Om man vill öka studierna och examina i livsåskådning på svenska i Finland

borde därför såväl läromedlen som studierna och lärarnas behörighet i ämnet för-

stärkas. Som det nu är väljer många studerande som skulle ha rätt till livsskådning

hellre att delta i undervisningen i evangelisk-luthersk religion. De avlägger kanske

också provet i religion i studentexamen. Provvalet är numera fritt i båda riktning-

arna, oberoende av studierna. Däremot kan en gymnasist som hör till kyrkan inte

slopa den evangelisk-lutherska religionen i skolundervisningen med mindre än att

han eller hon går ur kyrkan. Det är möjligt efter fyllda 16 år. Hur många som väl-

jer ett annat prov i examen än studierna i de sagda läroämnena skulle förutsätta är

inte utrett. Det är knappast heller utrett hur många med en annan religion som

läser evangelisk-luthersk religion i skolan.

2.3.5 Filosofi 

Till skillnad från livsåskådning är antalet svenska skribenter i filosofi så pass många

i varje omgång att det lönar sig att studera utfallet lite noggrannare. En annan

anledning är att uppgifterna och lärokursen i filosofi är relativt nya (enligt läropla-

nen 2004). Fastän filosofin inte är något ”stort” läroämne, visar det som frågorna

är utformade läroämnets klassiska uppgift som ett övergripande tankeväckande

läroämne.

Antalet svenska skribenter i filosofi har växlat mellan 40 och 60 på vårarna och

mellan 20 och 30 på höstarna. Antalet finska skribenter har varit inemot 600 på

både hösten och våren, proportionellt sett ungefär lika stora andelar per år. De

svenskspråkigas resultat visar på en uppgång i början av den undersökta perioden,

men skillnaden förblir ändå på minussidan. I de fem sista omgångarna har resulta-

ten för de svenskspråkiga skribenterna varit svaga, särskilt på vårarna då flertalet av

de svenskspråkiga deltar. Differensserien i betygspoäng ser ut så här:
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Tabell 7. Betygsdifferenserna mellan svenska och finska skribenter i filosofi

våren 2007–våren 2012 

v-07 h -07 v -08 h -08 v -09 h -09 v -10 h -10 v -11 h -11 v -12

-0,19 -0,09 -0,34 - 0,20 -0,05 -0,08 -0,94 -0,46 -0,80 -0,48 -0,63

Det är inte lätt att komma underfund med vad denna nedgång beror på. Den fin-

landssvenska läroboksserien i filosofi för gymnasiet är nu fullt utbyggd (dock inte

med övningsböcker), och resultatutvecklingen borde därför ha varit positiv. En för-

klaring till kräftgången kan vara att det blivit snävare om utrymmet för fördjupare

kurser i filosofi (färre kurser). En annan är kanske att antalet behöriga och motive-

rade lärare i ämnet minskat. En tredje förklaring kan helt enkelt vara den att de fin-

ska skribenterna blivit bättre. Detta kan man inte sluta sig till av betygen, som ju är

relativa och uttryckligen avsedda att jämna ut skillnaderna för alla mellan omgång-

arna. Men det skulle nog synas av svarspoängen som är absoluta. Dessa har förän-

drats enligt följande de sex senaste omgångarna:

V -09 h -09 v -10 h -10 v -11 h -11 v -12

Fi 4,22 4.08 4,18 4,28 4,08 4,02 3,56 (svarspoäng i medeltal)

Sv 4,17 4,00 3,29 3,82 3,38 3,64 3,50

Som tabellen visar har heller inte de finska skribenternas svarspoäng gått upp, utan

tvärtom lite ner. De svenska deltagarna har också i svarspoäng varit betydligt sva-

gare de senaste omgångarna, särskilt på vårarna. Våren 2010 var en djupdykning, då

provet avlades av 49 svenskspråkiga mot 665 finskspråkiga, alltså proportionellt sett

av något fler svenskspråkiga än det totala antalet abiturienter indikerar (cirka 6 pro-

cent). I provanalysen ska vi därför titta särskilt på våren 2010 för att se om det fanns

några särskilda frågor som föranledde den ovanligt stora skillnaden.

Redan den första uppgiften, där det gällde att fastställa grunden för sanningen

i tre påståenden, lyckades betydligt sämre för de svenskspråkiga. Svarspoäng medel -

talet blev bara 2,58 för dem medan det var 3,35, alltså nästan 0,77 poäng bättre, för

de finskspråkiga. I de fyra följande uppgifterna låg språkgrupperna närmare varan-

dra. I den femte gällde det att argumentera för eller emot ett påstående av Witt -

genstein, respektive Hume som båda ställde sig skeptiskt till metafysik. Där blev

skillnaden stor igen: 0,69 poäng (3,08 mot 2,39). Mycket stor, över ett helt poäng i
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medeltal, blev differensen i en samhällsfilosofisk fråga där det gällde att bedöma om

det alls är värt att arbeta och om man kan komma över saker och ting gratis. Likaså

var de svenskspråkiga skribenterna mycket sämre i jokeruppgifterna. I den ena gäll-

de det att jämföra två kända (valfria) filosofers läror mot varandra – en ganska klas-

sisk historisk-filosofisk uppgift. I den andra skulle man presentera och bedöma den

cartesianska dualismen, även med hänsyn till nutida alternativ. Det var med andra

ord en ganska krävande uppgift, som resulterade i bara 3,50 svarspoäng för de några

svenskspråkiga som vågade sig på den, men i 5,13 svarspoäng för de finskspråkiga. 

Av dessa fyra uppgifter våren 2010 ser vi att det moderna studentprovet i filo-

sofi kan vara ganska krävande. Det förutsätter både filosofisk beläsenhet och för-

måga att använda kunskapen för argumenteringen kring enkla påståenden eller

kända teorier. Det sistnämnda kräver en viss övning. En orsak till de svenskspråki-

gas klart sämre resultat kan därför ligga just i avsaknaden av övningsmaterial. 

Ett sådant kom först våren 2012, det vill säga sju år efter det senaste läroplansre-

form!    

Låt oss titta närmare på provet våren 2011 för säkerhets skull. Det gick nästan

lika dåligt för de svenskspråkiga. Där gjorde de 40 svenskspråkiga skribenterna

svagt ifrån sig i en fråga där det gällde att definiera egoism och diskutera olika ego-

istiska teoriers förklaringskraft. Verkligt illa gick det i en uppgift där det gällde att

diskutera ett av metafysikens grundläggande problem, nämligen ett ämnes delbar-

het (som ju enligt filosoferna inte är enbart en naturvetenskaplig fråga). Resultatet

blev blygsamma 0,92 poäng (alltså under 1 poäng av 6) mot de finskspråkigas 3,15.

Den skillnaden är så stor att det finns anledning att kontrollera om delbarhetspro-

blemet alls tas upp i det finlandssvenska läromedlet (Öppna frågor) som inte är över-

satt från finska. Också i de två jokerfrågorna våren 2011 blev skillnaderna stor: -1,47

respektive -1,04. I den ena gällde det att diskutera förekomsten av objektiva (oav-

hängiga) kunskapskällor utifrån ett citat av Russel. I den andra skulle man granska

allt slags konsumtion som ett utslag av förstörelsemani utifrån två nämnda sam-

hällssociologiska teorier (av Veble respektive Bataille). Som inspiration gavs några

färgfoton som illustrerade lyxkonsumtion. 

Som synes är de kritiska uppgifterna särskilt i det senare provet synnerligen

relevanta i det moderna samhället, och de kräver därför ganska utvecklad reflek-

tionsförmåga. Vi kan således dra den presumtiva slutsatsen att de svenskspråkiga

abiturienter som tänker avlägga provet i filosofi borde ges tillfälle att träna sig i filo-

sofiskt tänkande och argumentation i högre grad än hittills, inte bara att läsa grund-
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böckerna. Det betyder också att man måste ifrågasätta själv- eller distansstudiers

värde i filosofi, om inte studierna åtföljs av diskussion. Det skulle med andra ord

gälla att kunna sammanföra de säkert ganska få filosofiestuderandena i de fördju-

pande kurserna till diskussioner med en kunnig och erfaren lärare, om gymnasiet

inte självt förmår bjuda ut kurserna. 

2.3.6 Psykologi

Psykologin skiljer sig från religionen i gymnasiets läroplan på det sättet att bara en

av de fem nationellt fastställda kurserna är obligatorisk, de övriga fyra fördjupade,

medan obligatoriet i religion omfattar tre kurser och bara två är fördjupade. I stu-

dentexamen är psykologin fortfarande ett populärt ämne, även om det på provda-

gen har hård konkurrens av proven i historia eller samhällslära, som också är popu-

lära och viktiga för många. Det finns därför skäl att också kasta en blick på antalet

svenska studerande och det antal kurser de studerat i jämförelse med de finska.

Framgången i psykologi var ett sorgebarn redan i det gamla, allmänna realpro-

vet ur svenskspråkig synvinkel (Geber 2007, s. 200–202). Den har inte blivit bättre

i det separata realprovet. Tvärtom: de svenskspråkigas betygspoäng har legat

0,35–0,75 under de finskspråkigas sedan våren 2007. Det är alltså till och med över

ett halvt betyg, vilket är mycket, som jag visade 2007 (s. 201) med en betygsfördel-

ning. Därefter har medeltalspoängen för språkgrupperna varit följande:

Tabell 8 Betyg och differenser mellan språkgrupperna i psykologi 2007–2012 

v -07 h -07 v -08 h -08 v -09 h -09 v -10 h -10 v -11 h -11 v -12

fi 4,27 4,44 4,14 4,41 4,24 4,21 4,20 4,27 4,13 4,28 4,27

sv 3,69 3,77 3,54 3,90 3,81 3,74 3,71 3,63 3,38 3,88 3,72

Diff. - 0,68 - 0,67 - 0,70 - 0,51 -0,43 - 0,47 - 0,49 -0,64 - 0,75 - 0,40 - 0,35

Hälften av omgångarna har differensen varit inemot ett tre fjärdedels betyg och de

svenskspråkigas medeltal har konstant legat ordentligt under 4 betygspoäng, alltså

under C, och de finskspråkigas över. Det innebär att merparten av de finskspråkiga

lagt beslag på de högre betygen medan de svenskspråkiga fått nöja sig med de lägre. 

Psykologin är som sagt ett populärt läroämne, både under studierna och i exa-

men. Provet avläggs av över 5  000 finska och 300–350 svenska abiturienter på
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vårarna och av 2  000–2  500 finska och 100–150 svenska på höstarna. Höst -

omgångarna har ibland varit ännu mer frekventerade av de finska. Deltagarna är

alltså så pass många varje omgång att resultatet måste betraktas som någorlunda

tillförlitligt och representativt, också för de svenskspråkiga. Psykologiprovet är de

kvinnliga abiturienternas favorit. Det avläggs i båda språkgrupperna nästan kon-

stant av fem gånger fler flickor än pojkar, och flickornas resultat är också genomgå-

ende bättre. Våren 2012 till exempel var de svenska flickornas betyg 3,50 i medeltal

medan de svenska pojkarnas var bara 2,77. På den finska sidan var skillnaden mellan

könen ännu större: 4,32 mot 3,41. Skillnaden mellan de svenska pojkarna och de

finska flickorna kan alltså bli över 1,5 betygspoäng. Liksom i religion är resultaten

för dem som avlägger provet obligatoriskt vanligen bättre än för dem som avlägger

det frivilligt, i vardera språkgruppen. 

I psykologin går den låga prestationsnivån för de svenskspråkiga inte att skylla

på läromedlen, eftersom det finns till och med två att välja mellan och båda är över-

satta från finska. Det finns visserligen ett tredje finskt med den internationellt

kända finska psykologen Kirsi Lonka som huvudförfattare och det finns vissa skill-

nader i inriktning mellan alla tre. Men det kan knappast vara så att just de finska

gymnasister som läst Lonkas serie skulle föranleda de stora skillnaderna mellan

språkgrupperna. De som väljer fördjupade kurser i psykologi är dessutom så många

att inte heller uteblivna kurser kan räcka som förklaring till underläget. Den troli-

gaste förklaringen är att studentuppgifterna i psykologi är så pass vetenskapligt för-

ankrade att undervisningen i de svenskspråkiga gymnasierna helt enkelt inte håller

måttet, sannolikt på grund av brist på behöriga lärare. Enligt Utbildningsstyrelsens

publikation över lärarna 2010 (Opettajat Suomessa 2010) var visserligen bara 3 av 13

som undervisade psykologi som huvudämne obehöriga. Men eftersom de svenska

gymnasierna ändå är 36, innebär den låga totalsiffran att undervisningen sköts som

bisyssla (troligen oftast utan formell behörighet) av religionslärare eller andra

lämpliga i de flesta gymnasierna.

Vi ska nu undersöka om detta syns i framgången i enskilda uppgifter eller upp-

giftstyper. Är de svenskspråkiga genomgående sämre i uppgifter som tydligt refere-

rar till modern psykologisk teori eller kräver psykologiskt tänkande och övning? Vi

betraktar svarspoängen för vissa kritiska uppgifter de tre senaste åren, alltså i sex

provomgångar.

Uppgifterna 2 och 3 våren 2011 skulle man lösa med psykologiskt vetande, inte

bara med allmän (intuitiv) kunskap. Det gällde att diskutera hur identiteten påver-
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kas av surfande på nätet under ungdomsåren och hur motivationen påverkas av

motgångar i studier och hobbyer hos olika individer. I vardera uppgiften presterade

de svenskspråkiga lite under 0,5 svarspoäng sämre än de finskspråkiga, dock inte

mycket sämre än vad betygsdifferensen indikerade (-0,43). Mera utslagsgivande

med tanke på hypotesen ovan var den sista uppgiften, alltså en jokeruppgift (0–9

poäng). Där var de svenskspråkigas resultat inemot 1 poäng sämre (3,25 mot 4,05).

Den större differensen är visserligen plausibel på grund av den vidare poängskalan,

men den är typisk eftersom man måste ha en god samlad psykologisk kunskap i

jokerfrågor. Det gällde att reda ut hur psykologiska inriktningar förklarar männis-

kans medvetenhet. 

Våren 2011 gav provet inte belägg för den ofta framkastade tanken att svår fack-

text som sådan skulle var svårare att tolka för de svenskspråkiga på grund av två-

språkigheten. Tvärtom, fråga 5 som innehöll mångförgrenade definitioner av social

intelligens (begåvning) lyckades något bättre än den allmänna negativa differensen

gav vid handen: -0,29 i poängdifferens mot -0,43 i betygsdifferens. Likaså klarade

de svenskspråkiga att tolka och diskutera en mångordig beskrivning med diagram

över ett minnesexperiment av P. Kenealyn (1997), med mindre poängskillnad (2,93

mot 3,26) än i de övriga uppgifterna. Åtminstone i detta prov var det alltså inte

språket utan snarare den allmänna kunskapsnivån som var avgörande. Det hindrar

naturligtvis inte att dålig språkförståelse kan leda till sämre resultat i andra prov och

andra läroämnen, som matematik eller fysik, där exakt förståelse av uppgiften är

viktig.

I provet hösten 2009 deltog hälften så många som på våren och betygsdifferen-

sen var -0,47, det vill säga ungefär 0,5 betyg. Då fanns det likaså några uppgifter där

det uttryckligen gällde att analysera teorier eller förmågor med psykologisk kun-

skap. När de studerande skulle bedöma den närmast föregående mentala utveck-

lingens betydelse för individens lärande (Vygotskij) blev skillnaden exakt 0,5 betyg

i jämförelse med de finskspråkiga (2,78 mot 3,28). Bara en femtedel av de svensk-

språkiga mot över en tredjedel av de finskspråkiga vågade sig på denna uppgift som

kräver god kännedom av nyckelbegreppet. Också den sista uppgiften, där skriben-

terna skulle bedöma påståendet att känslorna är kulturbundna med hjälp av psyko-

logisk teori (socialpsykologi), lyckades betydligt sämre för de svenskspråkiga (3,35

mot 4,03), trots att den, det vill säga ämnet, borde ha intresserat dem. Drygt 30 pro-

cent av de 143 svenska skribenterna, men proportionellt sett ännu fler, cirka 85 pro-

cent, av de finska var djärva nog att välja den. 
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2.3.7 Historia och samhällslära

Trots att historia och samhällslära numera betraktas som två separata läroämnen i

läroplanen och timfördelningen och har separata prov även i studentexamen,

behandlas de här delvis i samma avsnitt. Anledningen är att de nästan uteslutande

undervisas av samma lärare och proven görs och bedöms av samma censorer.

Liksom de andra ämnena har dessa prov utvecklats mycket kraftigt under de senas-

te tjugo åren och alldeles särskilt efter realprovsreformen 2006. Uppgifterna bygger

övervägande på material: en karta, statistik, en historisk målning, citat eller något

annat historiskt eller samhällsvetenskapligt viktigt dokument. I samband med upp-

giftsanalysen nedan nämns sådant textmaterial. Framgång i studentexamen i dessa

läroämnen kräver med andra ord förmåga att förstå och bedöma historiska och sam-

hälleliga fakta och samband, och att kritiskt granska och dra slutsatser av dokument

av vitt skilda slag. Sådant material är givetvis inte nytt i undervisningen i historia

och samhällslära. Tvärtom, kartor, historiska porträtt, tavlor föreställande historis-

ka miljöer och händelser (till exempel viktiga slag eller möten) och urkunder har

det funnits rikligt av sedan gammalt, särskilt i historieundervisningen. Vartefter

trycktekniken och resurserna har utvecklats har de blivit allt mera dominerande

även i läroböckerna och i kringmaterialet, och nu alltså också i studentexamen.

Huruvida historielärarna bemödar sig om att utnyttja sådant material i proven i

skolorna är mera osäkert, en fråga som någon historiedidaktiker gärna skulle kunna

reda ut. 

Historia har länge varit ett starkt läroämne i de svenskspråkiga gymnasierna,

som visades redan i gymnasieutredningen 2007. De svenska abiturienterna har

genomgående presterat bättre resultat (högre betygspoäng) än de finska. Historia är

ett rätt uppskattat läroämne med över 3000 finska och 200–300 svenska skribenter.

Också ur svensk synvinkel är det alltså ett tillräckligt stort antal för att man ska

kunna dra vissa generella slutsatser om kunskapsnivån. De senaste åren har dock

särskilt det finska deltagarantalet gått ner. Det innebär att ämnet tappar mark gent-

emot samhällslära och hälsokunskap, i vilka deltagarantalet har ökat explosions-

artat på båda sidor. (Se statistiken i kapitlets början.) 
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Tabell 9. Deltagandet i proven i historia och samhällslära 2007–2012 

v -07 h -07 v -08 h -08 v -09 h -09 v -10 h -10 v -11 h -11 v -12 

Hi fi 4366 3075 3670 3268 3121 3098 3011 3145 2962 2904 2932

Hi sv 249 89 326 116 300 97 275 101 267 102 264

Sl fi 2887 1150 3426 1437 3440 1684 3637 1846 3796 1848 3810

Sl sv 267 75 354 88 386 119 463 119 450 123 496

I början av den granskade perioden deltog alltså över 4 000 finska skribenter på

vårarna (våren 2007) och till och med 300 svenska skribenter (våren 2008). Antalen

har gått ner till under 3000 finska och cirka 260 svenska i slutet av perioden. På hös-

tarna har deltagarantalet varit mera konstant, cirka 3 000 finska mot cirka 100

svenska. Det innebär att det är fler finska skribenter som avlägger provet i historia

på hösten än på våren. Tre gånger fler av de svenska avlägger det på våren. Det kan

vara en orsak till att de svenska skribenterna har klarat sig bättre: de har så att säga

haft mera tid att läsa på. Historia är ju ett typiskt läsämne, särskilt i slutskedet när

det gäller att repetera och behålla i minnet en stor mängd fakta och genom tenta-

mensläsningen skaffa sig en helhetsbild av den historiska utvecklingen (hållpunkter

och förändringar). Om nedgången i antalet skribenter i historia totalt sett återspe-

glar intresset för läroämnet till förmån för andra läroämnen, särskilt i de viktiga för-

djupande kurserna, innebär det att studenternas intresse för samtiden, miljön och

hälsan har ökat på bekostnad av insikterna i det förflutna. Den så kallade historie-

lösheten ökar alltså med nya studentkullar. Tyvärr har detta, särskilt på den finska

sidan, troligen även inneburit ett minskat intresse för den svenska tiden i Finland

(före 1809), eftersom den utgör en fördjupad kurs.

Resultaten i historia, uttryckt i betygspoäng, och differensen mellan de finska

och svenska examinanderna ser ut så här under samma period:
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Tabell 10. Betyg och differenser i historia våren 2007–våren 2012

v -07  h -07 v -08  h -08  v -09 h -09  v -10  h-10  v -11  h -11  v -12 

Fi 4,15 4,20 4,21 4,20 4,29 4,31 4,25 4,10 4,18 4,22 4,15

sv   4,28 4,02 4,37 3,93 4,42 4,46 4,57 4,07 4,51 3,94 4,23

Diff. +0,13 -0,18 +0,16 -0,27 +0,13 +0,15 +0,32 -0,03 +0,33 -0,28 + 0,17

De svenska examinanderna har alltså i regel klarat sig bättre på vårarna, de finska

på höstarna. En orsak till detta kan vara att de finska skribenterna i större utsträck-

ning har hunnit avlägga (någon av) de fördjupade kurserna redan före hösten det

tredje studieåret. Det styrks av det varierande deltagarantalet. Majoriteten av de

svenska examinanderna har i gengäld fått mera läs- och repetitionstid och klarar sig

därför bättre på vårarna.

I motsats till psykologi är historia ett utpräglat ”pojkämne”. Betydligt fler man-

liga än kvinnliga skribenter avlägger studentexamensprovet både vår och höst,

ungefär i förhållandet 3 : 2. Det är en betydande skillnad med tanke på att pojkar-

nas totala andel i gymnasiet är mindre än flickornas (förhållande 4 : 6). Flickornas

resultat mätt i både betygspoäng och svarspoäng är däremot konstant bättre, vilket

syns av följande översikt:  

Tabell 11. Könskillnaderna i betygspoängen i historia

finsk pojke finsk flicka svensk pojke svensk flicka

V -07 3,86 4,59 4,05 4,28

V -08 3,94 4,61 4,10 4,70

V -09 4,02 4,67 4,18 4,82

V -10 4,00 4,52 4,46 4,76

V -11 3,99 4,44 4,46 4,59

V -12 3,89 4,52 4,29 4,38

De finska flickorna var alltså över 0,5 betyg bättre än de finska pojkarna både i bör-

jan och slutet av perioden. Däremot har de svenska pojkarna förbättrat sina resul-

tat: vårarna 2010 och 2011 låg de till och med i klass med de finska flickorna, vilket

är ovanligt i realproven. Är det alltså så att flickorna i allmänhet och de finska flick-

orna i synnerhet är flitigare (och bättre) att läsa, har bättre minne och skrivförmå-
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ga än pojkarna, eller är skillnaderna bara en följd av det mindre antalet kvinnliga

skribenter? Det är sannolikt bara de verkligt historieintresserade flickorna som väl-

jer provet, medan det kan slinka med flera bland pojkarna som inte har så många

val. Något av detta framgår kanske av uppgiftsanalysen nedan, men vi måste också

där huvudsakligen koncentrera oss på skillnaderna mellan språkgrupperna. 

De svenska skribenternas resultat i provet i historia är alltså fortfarande goda.

Detta är anmärkningsvärt eftersom den svenska lärobokssituationen var otillfreds-

ställande ända fram till 2010 och inte ens ännu är riktigt god. Det som intresserar

oss i fortsättningen är därför, huruvida det finns uppgiftstyper där resultatet skulle

kunna vara ännu bättre. Med ledning av läromedelsbristen på svenska i allmän nu -

tids historia (kurs 4: Internationella relationer, och kurs 5: Finlands historia före

1809) skulle en hypotes kunna vara att de svenska skribenterna kan ha presterat

sämre i uppgifter över dessa perioder, eller åtminstone inte utfört dem lika bra som

övriga uppgifter. Omvänt: Kan man skönja en särskilt god framgång i uppgifter för

någon annan tidsperiod eller genre, till exempel i äldre, politisk historia och kul-

turhistoria eller i finländskt 1800- och 1900-tal? Vi får nöja oss med några exempel

med tonvikt på de tre senaste våromgångarna där antalet svenska skribenter ännu

är tillräckligt stort för att man ska våga dra slutsatser. Antalet uppgifter att välja

mellan är dessutom större än antalet svar: 10 mot maximalt 6, vilket innebär att de

svenska skribenternas svar kan vara ganska få i vissa uppgifter och resultatet därför

varierande på höstarna.

Vi börjar med provet våren 2009. Där ingick tre ganska krävande och modernt

utformade uppgifter, som kräver goda insikter i olika aspekter på allmän nutidshis-

toria och dessutom mycket god analysförmåga. I uppgift 4 skulle examinanderna

analysera två bilder, en grafisk framställning av Imatra Voimas kraftbygge och en

scen ur Chaplins film Nutid, där huvudpersonen (montören) ligger och skruvar fast

de väldiga kugghjulen i en fabrik. Det gällde att försöka beskriva vilken bild av män-

niskans förhållande till tekniken filmen förmedlar (2 poäng) och att reda ut hur tek-

niken förändrat vardagen från 1920-talet till nu. Uppgiftens svårighetsgrad syns av

att antalet svar i vardera språkgruppen var relativt litet (1 039 respektive 90), cirka

en tredjedel av historieskribenterna. Svarspoängen var mycket spridda, från 2 till 5,

med en något bättre men svag tyngdpunkt i fördelningen (2–3 poäng) för de

svensk språkiga än för de finskspråkiga (1 respektive 2 poäng). I uppgift 5 skulle

skribenterna diskutera fascismens typiska drag och förklara hur fascisterna i Italien

respektive nationalsocialisterna i Tyskland lyckades komma till makten och behål-
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la den mellan världskrigen (i Tyskland ända till kapitulationen hösten 1945).

Uppgiften är fängslande och skribentantalet följaktligen större än i uppgift 4 (1 853

mot 130, eller nästan hälften av alla i båda språkgrupperna). Men resultatet var inte

särskilt gott. Fördelningen uttryckt i procent från 1 till 6 poäng blev: 2, 12, 29, 32,

18 och 4 för de finska och 0, 1, 11, 24, 36 och 4 för de svenska skribenterna. Också

här var distributionen alltså något bättre, mera framtung för de svenskspråkiga. 

Resultatet blev detsamma i den första jokeruppgiften (uppgift 9), där det gäll-

de att jämföra två citat om nödvändigheten av USA:s närvaro i Europa efter andra

världskriget, bland annat genom Marshallhjälpen. Det ena citatet var av den ryska

kontrollkommissionären Andrej Zjdanov och det andra av G. Marshall själv. Med

andra ord en mycket frestande uppgift som gav hela 4 781 finska och 275 svenska

svar. Nästan alla försökte sig alltså på den. Också i den var både fördelningen och

tyngdpunkten i den förmånligare ändan för de svenska skribenterna. Den framkas-

tade hypotesen om de svenskspråkiga studerandenas handikapp på grund av den

sämre lärobokssituationen måste tydligen förkastas, åtminstone i ljuset av detta

intressanta prov. De svenskspråkiga klarade sig bättre också i de mest krävande upp-

gifterna om samtiden. Det måste betyda att undervisningen om nutida allmän his-

toria trots läroboksbristen varit god för årskullen ifråga och de svenskspråkiga his-

torieskribenterna mera uppmärksamma på kritiska frågor. De hade uppenbarligen

inte heller större svårighet med analys av rätt krävande text (citat) och bilder.

I samma prov, alltså våren 2009, ingick även några traditionella uppgifter av

essätyp. Av dem gällde den första (uppgift 1) Östersjöns ställning som ett ”nordiskt

medelhav” under medeltiden, en klassisk fråga, som trots det gav ganska magert

resultat i båda språkgrupperna. Drygt en tredjedel, 1 235, av de finskspråkiga skrev

den uppgiften, och en något större andel svenskspråkiga, 134 av 300 möjliga.

Medeltalspoängen blev bara drygt 3 poäng, det vill säga lubenter (motsvarande 6 på

skolbetyget), för de finskspråkiga, och till och med något under 3 för de svenska.

Här besannas alltså misstanken att de svenska abiturienterna inte har bättre kun-

skaper om den svenska tiden i Finland än de finskspråkiga. 

En annan essäfråga i samma prov var ”Finlands territoriella särställning i riket

under den svenska tiden”. Det är en mycket viktig, omdiskuterad och samlande

fråga, som utöver sakkunskap kräver ett visst juridiskt och samhällspolitisk omdö-

me. (Finlands särställning var ju inte statisk, utan försämrades mot slutet av den

svenska stormaktstiden från att ha varit ganska stark under de starka, katolska bis-

koparnas tid på medeltiden.) Hur marginell den frågan som helhet är ur finsk syn-
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vinkel visas av att bara 394, eller under 10 procent av de finska historieskribenterna,

besvarade den. Men inte heller många svenska besvarade den: 44 av 300, eller cirka

15 procent. Fördelningen av svarspoäng var dessutom påfallande sned neråt med en

tyngdpunkt på under 3 (det vill säga under B-nivå). Bara hälften av skribenterna i

vardera språkgruppen åstadkom så kallade kvalitetssvar, det vill säga 3 poäng eller

mera. Kunskapen om tiden före 1809 i Sverige-Finland är alltså svag, och den före-

faller inte mycket bättre bland de finlandssvenska än bland de finska. Det svaga

resultatet är nästan mer komprometterande för den finska än för den svenska forsk -

nings- och undervisningshistorien. Finlands särställning har varit en mycket

omhuldad tes av de finsknationella historieskrivarna ända sedan Yrjö-Koskinens

och, när det gäller medeltiden, särskilt Jalmari Jaakkolas tid. Att granska frågan om

medeltiden kritiskt kräver naturligtvis kunskaper långt utöver skolkursen.  

Det skulle vara frestande att fortsätta denna analys av studentexamensproven i

historia längs samma linjer, insikterna i Finlands äldre tider och förståelsen av vad

som har hänt och händer i omvärlden i dag och under det senaste seklet. Men vi får

nöja oss med att konstatera att den första delen av hypotesen, att de svenska stu-

denterna på grund av en äldre lärobok ända till 2010 skulle ha sämre internationell

förståelse, måste förkastas. Den senare delen av hypotesen, det vill säga att de har

svaga, för att inte säga miserabla, insikter om Finlands ställning före 1809 får ett

svagt stöd. Det sistnämnda gäller uppenbarligen båda språkgrupperna och i verk-

ligheten alltså långt fler finskspråkiga än svenskspråkiga. Frågan är om något kan

göras åt saken i den nya timfördelningen och de därpå följande läroplansgrunderna

för gymnasiet. Attitydmässigt har missförhållandet långa rötter och cementerades

redan i läroplansreformen 1994 som utgick från timfördelningen 1993. 

Man kan dessutom konstatera att de få uppgifterna om Finland före 1809 oftast

gäller frågor som är speciellt relevanta just ut finländsk och alldeles särkilt finsk syn-

vinkel. Som exempel kan nämnas omvärderingen av korstågen (våren 2010), Mikael

Agricolas betydelse (hösten 2010, med anledning av 500-årsminnet), klubbekriget

som en yttring av den finska allmogens opposition mot utländskt och högre stånds

förtyck (våren 2011). Sådana uppgifter i studentexamen borde vara lätta att förutse

i skolorna, och de gör den svaga framgången så markanta att man är böjd att tro att

det faktiskt kan handla om en negativ attityd (hos båda språkgrupperna), inte bara

om försummelser på grund av tidsbrist.
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2.3.8 Samhällslära

Vi övergår nu till det prov som gäller det moderna samhället. Vi kan dock konsta-

tera att många av uppgifterna också i historieprovet fortfarande har haft en modern

inriktning under den granskade tidsperioden (2007–2012), inte minst inom politik

och ekonomi. Intresset för studentexamensprovet i samhällslära har vuxit stadigt, så

som historieavsnittet visade (tabell 9): från cirka 2 400 finska och cirka 200 sven-

ska deltagare våren 2007 till över 4 000 finska och över 400 svenska våren 2012.

Deltagarantalet har med andra ord nästan fördubblats, och de svenska skribenterna

har till och med blivit något överrepresenterade i förhållande till hela antalet abitu-

rienter. Därför börjar vi med en liten granskning av lärokursens och uppgifternas

karaktär. En annan orsak är att samhällsläran är ny som självständigt ämne och där-

för troligen inte lika bekant för läsarna som de ”gamla” realämnena. Det kan knap-

past vara bara lärokursens relativt snäva omfång (två obligatoriska och två fördju-

pade kurser) som lockar studerande och skribenter, utan attraktionen måste också

ligga i ämnets nutidskaraktär, i innehåll och uppgifter som tilltalar de unga och

lämpar sig väl också för vuxna samhällsmedvetna och erfarna studerande. 

Lärokursen i samhällslära består av fyra kurser som studentexamensprovet vilar

på: (1) en kurs i allmän samhällskunskap (Finlands statsskick, demokratin, arbets-

livet, beskattningen med mera), (2) en grundkurs i ekonomi, som dels omfattar den

traditionella nationalekonomin, dels privat ekonomi i allt större utsträckning, (3)

en grundkurs i juridik, benämnd lagkunskap, som behandlar bland annat domstols -

väsendet och allmän rättspraxis, lite arvs- och familjerätt som kan tänkas intressera

även ungdomar, och (4) en kurs om EU. Uppgifterna i provet har hållit sig strängt

till dessa teman under den sagda tidsperioden, och tagit väl fasta på aktualiteter.

Inför riksdags- eller presidentval har provet innehållit frågor om ledningen av

Finlands utrikespolitik (statsorganens befogenheter), regeringsbildningen och pre-

sidentens ställning. I anslutning till kommunalvalet 2008 togs medborgarens kom-

munala rättigheter och skyldigheter upp. Uppgifter av denna typ ansluter sig alltså

till kurs 1 och måste anses utgöra en kärna i medborgerlig allmänbildning, om man

överhuvudtaget ska kunna utöva sin rösträtt någorlunda insiktsfullt. 

Inom ekonomi har uppgifterna berört olika faktorers inverkan på prissättning-

en av produkter (hösten 2008), bankernas roll i samhällsekonomin, börsen och

börs värden (förmåga att läsa och tolka sådana), konsumentens rättigheter (våren

2010), problemen med visstidsjobb (hösten 2010), sysselsättning och arbetslöshet,

och olika slag av företag (våren 2011). Familjerätten domineras givetvis av arvsfrå-
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gor, men också av tvister mellan ungdomar. Liksom i andra prov berör de senare

provfrågorna, särskilt jokerfrågorna, verkligt svåra problem, som vanligen ska dis-

kuteras med utgångspunkt i uttalanden av kända politiker eller samhällsvetare. Lika

krävande är tolkning av ekonomisk statistik och grafer, och av samhällsutveckling-

en på lång sikt. Uppgifter av det sistnämnda slaget kräver kunskaper utöver läro-

kursen, allmän medborgerlig vakenhet och tidningsläsning, vilket är ett uttalat syfte

med både lärokursen och provet i samhällslära. Särskilt lägger man märke till vissa

frågor om EU, frågor som många bildade vuxna utan särskilt EU-engagemang

säkert skulle ha problem med att besvara utförligt. Vad sägs till exempel om en fri-

handelsdiskussion utifrån några citat (hösten 2009), bakgrunden till ibruktagande

respektive förskjutandet av euron i de nordiska länderna (hösten 2010) eller

Europeiska centralbankens funktion och räntepolitik (våren 2011)? Nedan fram-

kommer hur väl skribenterna i vardera språkgruppen klarat av dels de traditionella

basuppgifterna, dels analyser av det sistnämnda slaget.

För att få ett grepp om eventuella skillnader mellan språkgruppernas val av upp-

gifter och resultat går vi direkt på provstatistiken för våren 2011. Då klarade sig de

cirka 400 svenska skribenterna något sämre. Sedan kan vi testa iakttagelserna på

provet våren 2009, då de svenskspråkigas prestationer också var något sämre. I

höstomgångarna har de svenskspråkiga i stället ofta klarat sig lite bättre än de finsk-

språkiga, men på grund av det betydligt mindre deltagarantalet på hösten (cirka 100

svenska) ska man inte dra för långtgående slutsatser. 

De fyra första uppgifterna, som ansluter sig till de obligatoriska kurserna, bru-

kar dra till sig ett ganska stort antal skribenter. Så skedde också våren 2011. Då löste

mellan 2 000 och 3 000 finska skribenter (av total 3 976) dem, alltså cirka 65 pro-

cent av skribenterna. Från de svenska gymnasierna kom dock proportionellt sett

något färre svar, 180–200, för uppgifterna 1 och 2, som handlade om medborgarnas

kommunala skyldigheter och rättigheter respektive sysselsättningsgraden i Finland.

De svenskspråkiga klarade sig emellertid hyggligt i båda och till och med bättre i

kommunuppgiften. På den i och för sig konventionella fjärde uppgiften om före-

tagsformer vågade sig däremot bara 137 av dem, det vill säga 30 procent, mot 2 400,

eller nära 65 procent, av de 3 796 finska. Ännu färre, 88 av de svenska prövade på

den till synes minst lika angelägna tredje uppgiften, där det frågades efter orsakerna

till och följderna av hushållens skuldsättningsgrad. Ska detta resultat tolkas så att de

svenskspråkiga abiturienterna nog är intresserade av politik, särskilt kommunalpo-

litik, men inte speciellt bekymrade för hushållens och sin egen familjs ekonomi eller
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var de helt enkelt sämre förberedda på den senare uppgiften? De finska skribenter-

nas svarskvalitet var dessutom bättre i båda uppgifterna (trots den proportionellt

sett större andelen skribenter). Den förra förklaringen skulle säkert tilltala finska

språkpolitiker, men den senare är nog mera plausibel. De finska gymnasieläroböck-

erna i ekonomi är nämligen bättre uppdaterade än den enda svenska (Arbete och

pengar).

De så kallade konfliktuppgifterna är synnerligen viktiga i både undervisningen

och proven i samhällslära. I de uppgifterna gäller det att ta motiverad ställning till

motstridiga uttalanden. Att tolka ekonomiska trender, citat eller grafer är också vik-

tigt. Jokeruppgifterna, niopoängsuppgifterna, brukar vara sådana. Våren 2011 be -

stod en uppgift (uppgift 9) av hela fyra citat om ett viktigt spörsmål inför presi-

dentvalet 2012, nämligen presidentens ställning i Finland. Sakkunniga (Yles ny -

hets kommentator och Matti Wiberg) och de berörda toppolitikerna (Finlands förra

respektive nuvarande president) stod för citaten. Den andra jokeruppgiften (upp-

gift 10) berörde Europeiska centralbanken och styrräntan. I dem blev förhållandet

det motsatta mellan språkgrupperna i jämförelse med basuppgifterna 1–4. En pro-

portionellt sett betydligt större andel (65 procent) av de finskspråkiga intresserade

sig för presidentfrågan. Något fler, men ändå mindre än hälften, av de svensksprå-

kiga vågade sig på en analys av uttalandet och grafen över styrräntan. 

Också resultatmässigt klarade de svenskspråkiga den sista uppgiften våren 2011

bättre än de finskspråkiga. I uppgift 9 blev svarsfördelningen likvärdig. De finsk-

språkiga abiturienterna hade kanske i större utsträckning följt den aktuella diskus-

sionen om presidentens maktbefogenhet. Det något större intresset för

Centralbankens styrränta är svårare att tolka. På grund av den lägre benägenheten

för båda jokeruppgifterna samlade de svenska skribenterna färre svarspoäng i jäm-

förelse med de finska, vilket måste vara en bidragande orsak till det lägre totalre-

sultatet i hela provet för de svenskspråkiga. Om detta kan generaliseras skulle det

kunna betyda att de svenskspråkiga är sämre förberedda på frågor från de fördju-

pade kurserna och också har övat mindre på konfliktuppgifter.  

Det andra provet i samhällslära där de svenskspråkiga skribenterna presterade

lite sämre än de finskspråkiga var provet våren 2009. Där var dock skillnaderna

mellan språkgrupperna inte något att fästa sig vid i de fyra första uppgifterna, var-

ken i svarsfrekvenser eller i svarspoäng. Den andra uppgiften om det fria ordet lock-

ade underligt nog bara hälften så många svarare som de tre övriga. Däremot upp-

stod det betydande skillnader i uppgifterna 5 och 6. Uppgift 5 behandlade fördel-
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ningen av arvet efter en far utan testamente. Uppgift 6 handlade om medborgarens

rättsskydd gentemot en myndighet som han eller hon anser ha handlat i strid med

den enskildas intresse. På arvsfrågan svarade många, nästan 65 procent av skriben-

terna (2 541 finska respektive 283 svenska) i vardera språkgruppen. På den betyd-

ligt svårare frågan om rättskyddet – en förvaltningsjuridisk uppgift – svarade bara

562 av de finskspråkiga, men i proportion dubbelt så många, eller 123, av de svensk-

språkiga. Poängmässigt var de svenskspråkiga något bättre i båda.  

Skillnaden, som drog ner betygspoängen i hela provet för de svenskspråkiga,

måste alltså ligga i de sista, mera krävande analysuppgifterna (uppgifterna 7–10).

Av dessa fäster man sig särskilt vid fråga 8, som gällde studerandes möjligheter i EU.

Där är de svenskspråkigas svarspoäng tydligt lägre än de finskspråkigas, högst 3

poäng, mot högst 4 för de finskspråkiga. Kan detta ha berott på att frågan, som ju

verkar helt plausibel, hade behandlats bättre i de finska läroböckerna och de finska

gymnasierna, eller berodde det på avsaknaden av en gymnasielärobok i EU-kun-

skap? Detta befarades i läroboksutredningen 2010, men risken underskattades med

hänvisning till den omfattande EU-litteratur som finns också på svenska för hög-

skolestuderande och vuxna på nätet. 

Eftersom bristen på ett adekvat EU-läromedel kan uppdagas i mera än ett stu-

dentprov, skulle det trots allt finnas orsak att faktiskt försöka åstadkomma ett

sådant. EU-frågorna är komplicerade och det kommer ständigt nya problem och

bestämmelser. Som exempel kan nämnas följderna av Lissabonfördraget för makt-

balansen mellan EU:s organ och stabilitetsfonderna. Samtliga svenska läroböcker i

samhällslära borde uppdateras betydligt snabbare än hittills. Såväl fakta (den inter-

nationella politiken) och fokuseringen i studentexamen är så pass dynamiska att det

inte går att bli vilande på tidigare lagrar. 

2.3.9 Geografi 

Geografin har inte fler kurser än samhällsläran i nuvarande timfördelning och läro-

plansgrunder, alltså fyra. Men som självständigt läroämne är den mycket äldre.

Förutom de klassiska områdena naturgeografi och kulturgeografi ingår två

moderna forskningsområden sedan reformerna 1994 och 2004: riskgeografi (kurs

3) och regionstudier (kurs 4). Den sistnämnda stöds av den moderna tekniken GIS

(geografiska informationssystem), alltså kartografi i nya former. De nya kurserna

utgör valfria fördjupande studier. Det moderna innehållet borde ju locka många
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gymnasister, också pojkar, att fördjupa sig i geografi och avlägga provet i det. Så är

dock uppenbarligen inte fallet. Geografiprovet fick visserligen omkring 2 000 fin-

ska och omkring 200 svenska deltagare våren 2007, men antalet har därefter sjun-

kit betydligt, särskilt för de manliga. Dessutom ligger pojkarnas prestationsnivå

ovanligt långt under flickornas, alldeles särskilt i de svenska gymnasierna. Varför?

Det förefaller som om geografin skulle ha blivit ett offer för arrangemangen

kring det spjälkade realprovet. Geografin har nämligen varit placerad på samma dag

som samhällsläran flera år i följd, ibland också gått samtidigt som den populära häl-

sokunskapen. På grund av de relativt få kurserna kan samhällsläran och hälsokun-

skapen stökas undan redan på hösten – det ser man också av det ganska stora anta-

let skribenter i geografi på hösten i jämförelse med flera andra realämnen. Tanken

med detta har varit att en abiturient ska kunna skiva både biologi och geografi

under det tredje året. Men den växande konkurrensen från samhällsläran och häl-

sokunskapen har inte beaktats. Många av de manliga skribenterna måste dessutom

försöka parera tiderna för proven i kemi och fysik. Särskilt fysiken med sina många

kurser måste förläggas till våren. Geografiprovet har med andra ord råkat ut för

konkurrens från två håll, dels från de populära, korta ämnena, dels från de så kal-

lade hårda naturvetenskaperna. Man kan inte låta bli att instämma med vissa kriti-

ker vid Helsingfors universitet i att studentexamen lockar, eller rent av tvingar, de

studerande till en osund taktisering. Den färgar av sig kraftigt också på könsfördel-

ningen mellan läroämnena. Man kan göra liknande iakttagelser beträffande språk-

gruppernas deltagande och framgång, men de är av mindre betydelse i jämförelse

med de riksomfattande trenderna.

Först lite statistik som stöder påståendena om könsförhållandena.

Tabell 12. Deltagandet och framgången i proven i geografi 2007–2012

Antalet skribenter per kön och språk

v 07 h 07 v 08 h 08 v 09 h 09 v 10 h 10 v 11 h 11 v 12

pojkar

fi 1988 1245 1506 1304 1262 1115 1095 995 928 975 874

sv 110 69 138 64 106 95 78 82 68 69 74

flickor 

fi 1680 1034 1257 1123 1059 879 875 844 950 743 874

sv 188 99 240 91 108 81 89 85 72 76 86
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Examensframgången i betygspoäng i medeltal per språk och kön

v 07 h 07 v 08 h 08 v 09 h 09 v 10 h 10 v 11 h 11 v 12

pojkar 

fi 3,87 4,01 3,88 4,03 3,79 3,84 4,00 4,03 3,94 4,01 3,91

sv 3,85 3,48 3,95 3,75 3,59 3,73 3,87 3.91 3,72 3,39 3,81

flickor 

fi 4,64 4,67 4,56 4,54 4,54 4,38 4,60 4,52 4,53 4,43 4,46

Sv 4,35 4,56 4,31 4,13 4,51 4,02 4,78 4,08 4,31 4,01 4,60

Vi börjar med att jämföra språkgruppernas betygspoäng under de elva omgångarna

våren 2007 till våren 2012. Eftersom deltagandet i provet geografi i höstomgång-

arna ofta varit nästan lika stort som i våromgångarna, kan vi betrakta dem jämsi-

des utan risk för alltför stort inflytande av slumpen. 

Framgången i geografi per språkgrupp (betygsmedeltal) 

v -07 h -07 v -08 h -08 v-09 h -09 v-10 h -10 v -11 h -11 v-12

Fi 4,23 4,31 4,19 4,27 4,13 4,08 4,26 4,25 4,24 4,19 4,08

Sv 4,17 4,11 3,93 3,97 4,06 3,86 4,35 4,00 4,02 3,72 4,18

I tabell c framgår det att de finska skribenternas betygspoäng har legat omkring

4,20 ganska regelbundet. Den konstansen strävar man uttryckligen efter i den rela-

tiva slutbedömningen. De svenska skribenterna har haft minst 0,20 poäng lägre

medeltal, med undantag för vårarna 2010 och 2012. Hösten 2011 blev resultatet

bara 3,72 poäng, alltså nästan 0,5 betygsenheter sämre än de finska skribenternas.

Skillnaderna är visserligen inte så markanta som i till exempel psykologi och fysik,

men de är så pass stora och systematiska att man måste fråga efter orsakerna.

Om vi jämför tabell c med tabell b, där könen är åtskilda, ser vi bättre var skill-

naderna ligger. Det mest frapperande i tabell b är de svenska pojkarnas genomgå-

ende svaga resultat, särskilt i jämförelse med de finska flickorna. De var över 1 betyg

sämre än de finska flickorna och över 0,5 betyg sämre än de svenska flickorna i två

omgångar (hösten 2007 och hösten 2011). De finska pojkarna, som deltar flitigare

än de finska flickorna i geografiprovet, kommer sig ofta till medeltal mellan 3,80

och 4,00 betygspoäng. De svenska pojkarnas medletal har varierat från 3,48 till 3,91.

Den enda gång då de svenskspråkiga skribenterna tillsammans nådde högre medel-

talspoäng än de finska (våren 2010) var det tack de svenska flickornas exceptionellt

goda resultat: 4,74 poäng. Det närmar sig M, vilket var högre än vad de finska flick-
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orna fått någon gång under dessa år. Utslaget på hela betygsfördelningen från I till

L innebär detta att de finska flickorna genomgående, och våren 2010 också de sven-

ska, lagt beslag på majoriteten av de högsta betygen och de flesta svenska pojkar fått

nöja sig med B och A. Med andra ord kan endast de svenska flickorna tävla med fin-

ska sökande vid antagning till studieplatser där geografin räknas in.

Eftersom resultaten i provet i geografi är till de svenska pojkarnas nackdel, finns

det skäl att betrakta både språk- och könsskillnaderna i uppgiftsanalysen. Det finns

en viss risk för att grupperna blir så pass små mot slutet av perioden att det blir svårt

att dra säkra slutsatser. Vi försöker oss på en fyrfältsanalys denna gång, där varia-

blerna alltså är både språk och kön. I tabell a) ovan ser vi att geografin är ett gan-

ska tydligt pojkämne på den finska sidan, men inte på den svenska. Av resultatta-

bellen b) framgår det att vårarna 2009, 2010 och 2011 och hösten 2011 är kritiska

omgångar. Där är de svenska pojkarna svaga, speciellt i jämförelse med de finska

flickorna. Hösten 2011 börjar dock antalet svenska deltagare per kategori var så litet

att man måste yttra sig med en viss försiktighet. Särskilt om enskilda uppgifter, hur

bestickande resultatet än är med hänsyn till uppgifternas innehåll.

En fyrfältstabell för hela provet våren 2009 ser ut så här: (Här är det alltså fråga

om svarspoäng, inte betygspoäng.) Inom parentes anges antalet deltagare i varje

kategori.  

Fi. gymn Sv. gymn Summa kön

Pojkar 3,28 (1262)  III 3,14 (106) IV 3,27 (1368)

Flickor 3,82 (1059) II 3,86 (108) I 3,82 (1167)  

Summa språk 3,52 (2321) 3,50 (214) 3,52 (2535)

I jämförelse med betygstabellen b) ovan är inte skillnaden i svarspoäng mellan kate-

gorierna lika bjärta, men tillräckligt tydliga. Den mindre skillnaden i jämförelse

med betygspoängen beror på att skalan för betygspoäng börjar vid 2 (2–7), medan

svarspoängen räknas från 0 till 6, med undantag för jokerfrågorna där skalan är 0–9.

Egentligen motsvarar svarspoängen de faktiska kunskaperna bättre, medan betyg-

spoängen är relativa, jämkade med hänsyn till provets svårighetsgrad. I summan av

svarspoängen (egentligen medeltal på summorna) syns också hur lite de svenska

skribenterna förmår påverka slutresultatet (i den sista spalten) på grund av sin lilla

andel (bara cirka 10 procent). Det har för övigt inte beaktats i diskussionen om de

beramade Pisa-resultaten i grundskolan.
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Ännu våren 2009 var skillnaden i svarspoäng mellan språkgrupperna som hel-

het inte alls alarmerande (finska 3,52 – svenska 3,50). Däremot ser man tydligt de

svenska pojkarnas underlägsenhet mot både de svenska och de finska flickorna. På

grund av att de finska pojkarna var ganska svaga också denna gång och de svenska

flickorna starka, till och med något bättre än de finska flickorna, blev helhetsresul-

tatet ändå hyfsat ur svensk synvinkel. Trots det finns det skäl att titta på några av

de enskilda uppgifterna för könsskillnadernas skull. Rangordningen i helhetsresul-

tatet (märkt med romerska siffror i tabellen ovan), alltså med de svenska deltagarna

i topp, återfinns egentligen bara i uppgift 6, där man skulle redogöra för riskerna

med turismen på jordklotet, en mycket populär fråga. Av fyrfältstabellen över den

uppgiften ser vi hur de finska flickornas höga medeltal i svarspoäng höjer slutresul-

tatet, medan de svenska pojkarna drar ner det. (De svenska pojkarnas är nästan 1

svarspoäng sämre än de svenska flickornas. Här motsvarar också antalet svar bättre

deltagande i hela provet.)

Tabell 13. Exempel på svarspoäng i medeltal i geografi, uppgift 6, våren 2009

Fi Sv

Pojkar 2,99 (792) 2,85 (54)

Flickor 3,48 (714) 3,69 (62)

I de två jokeruppgifterna, som handlade om världens befolkningsstruktur och de

finländska vattendragens ekologiska tillstånd (ytvattnet), har emellertid de finska

flickorna återtagit den tätposition de vanligen har, inte bara i geografi, utan i många

andra prov. I vardera jokeruppgiften var också de finska pojkarna betydligt bättre

än de svenska pojkarna: 4, 14 poäng mot 3,66 poäng. Differensen är förvånande

eftersom vattnen behandlas redan i grundskolan och nersmutsningen av vattendra-

gen är allmänt bekant. Eller ska de svenska pojkarnas svaga resultat tolkas så att de

inte behandlat alla vattendrag, också åar och insjöar, inte bara kustvattnet tillräck-

ligt insiktsfullt? (Man skulle jämföra vattnen i olika områden och förklara orsa-

kerna till skillnaderna med hjälp av kartor.) 

Det sämsta resultatet för de svenska pojkarna gav uppgift 8, där det gällde att

granska olika slags positionsbestämningar (analyser av lägesinformation) med hjälp

av exempel. Skribenterna skulle jämföra äldre metoder med yngre. Det är en gan-

ska krävande uppgift, som förutsätter att man läst den sista kursen om geografiska
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informationssystem. Det är fullt möjligt att de svenska pojkarna försummat denna

kurs till förmån för något annat, och resultatet kan också vara ett utslag av att det

länge saknades övningsmaterial på svenska. Båda språkgrupperna presterade ovän-

tat dåligt i en fråga om områdesgeografi, där det gällde att rita en karta med ter-

rängformationer, vattendrag, trafikförhållanden och bosättningen i den region som

de studerande borde ha specialiserat sig på i kurs 4. Detta tyder på att detta mycket

omhuldade tema bland de ledande geografididaktikerna inte rönt avsedd uppmärk-

samhet. Det har gamla traditioner, men det är arbetskrävande, både som forsk-

ningsuppgift och som provfråga.

Vi övergår nu till geografiprovet våren 2010. Helheten i form av svarsantal och

svarspoäng såg ut så här:

Tabell 14. Fyrfältstabell över deltagande och resultat i geografi våren 2010

Finska Svenska Sammanlagt (kön):

Pojkar 3,34 (1268) 3,26 (106) 3,38 (1373)

Flickor 3,79 (1059) 3,86 (108) 3,80  (960)

Sammanlagt (språk): 3,57 (1974) 3,58 (167) 3,57 (2333)

Förhållandet mellan grupperna är här detsamma som våren 2009 i avseendet att de

svenska flickorna är bäst. Men skillnaden i förhållande till pojkarna är inte riktigt

lika stor. Pojkarnas medeltal har blivit något bättre, och de svenska pojkarna är inte

heller lika mycket efter de finska. Vi ska undersöka i vilka uppgifter könsskillna-

derna framträder tydligast, särskilt de svenska pojkarnas fortsatta underlägsenhet.

Den första basuppgiften i naturgeografi (sedan gammalt med tonvikt på geolo-

gi) var oproblematisk ur svensk synvinkel. Den gick till och med bra (differensen

mellan språkgrupperna till de svenskspråkigas förmån var +0,14). Den andra var en

begreppsuppgift. Det brukar finnas åtminstone en sådan i varje geografiprov. I stäl-

let för att definiera en rad geografiska begrepp gällde det här att lista ut vilket feno-

men definitionerna (begreppens attribut) berör och ge ett exempel på formationen.

Denna uppgift klarade de svenska skribenterna betydligt sämre än den första, som

var en traditionell geologisk fråga där man skulle redogöra för stenmaterials geolo-

giska kretslopp och för vilka stenarter som uppstått därigenom. Medeltals diffe -

rensen i begreppsuppgiften (uppgift 2) blev så stor som -0,56. Fyrfältstabellen utan

sammanräkningar ser ut så här:
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Tabell 15. Svarspoäng för uppgift 2 våren 2010

Finska Svenska

Pojkar 3,64 2,78

Flickor 3,82 3,12

Begreppsuppgiften var inte impopulär – majoriteten i båda språkgrupperna hade

besvarat den. Men som vi ser ligger de finska skribenternas medeltalspoäng över

genomsnittet för hela provet, medan både de svenska flickornas och de svenska poj-

karnas medeltal ligger långt under: de svenska pojkarnas medeltal var 1 poäng

under de finska flickornas. Eftersom grundbegrepp är viktiga i alla discipliner ska vi

i fortsättningen hålla ögonen på sådana uppgifter. En intressant fråga är huruvida

sådana begrepp och definitioner är mera genomskinliga på finska, till exempel på

grund av färre främmande ord. Eller vad sägs om följande kryptiska beskrivning av

något så pass karaktäristiskt i den sydfinländska naturen som en ås:

Sv. ”En långsträckt rygg, som uppstått av grus och sand när inlandsisen smälte

och som dämts upp av glaciärfloden i en glaciärtunnel eller spricka.” 

Fi. ”sorasta ja hiekasta mannerjäätikön sulamisvaiheessa syntynyt pitkänomai-

nen selänne, jonka jäätikköjoki on kasannut jäätikön tunnelissa tai halkeamas-

sa”

Den finska definitionen är på grund av den tunga satskonstruktionen inte heller

lättläst, men på svenska måste man känna till begreppet glaciär. Det finska ordet

”selänne” leder dessutom direkt till grundordet ”selkä”, ”ås”. 

Som en lämplig fortsättning på begreppsuppgiften följde en kulturgeografisk

fråga. Examinanderna skulle beskriva och motivera markanvändningen kring åsen

i Nummela utifrån en vanlig grundkarta. Karttecknen var givna, men det gällde att

kunna applicera dem på kartan och förklara samhällsbygget, att förstå vilka

begränsningar åsen, de omgivande sjöarna, åkrarna, järnvägen och landsvägarna har

ställt på samhällsbygget. De svenskspråkiga flickornas poängmedeltal är här högt

(3,44), och de svenska pojkarnas undantagsvis i klass med de finska pojkarnas och

flickorna (2,89 mot 2,79 och 3,01). Här var de svenska skribenterna kanske något

gynnade. Uppgiften måste ju ha varit tacksam för skribenterna i de svenska gym-

nasierna i västra Nyland. Eller är det så att de svenskspråkiga orienterar mera och
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därför kan läsa kartan bättre? Vi kan kontrollera den saken med framgången i några

andra kartuppgifter.

Också i de tre följande uppgifterna (4–6) våren 2010 gjorde de svenska skriben-

terna hyggligt ifrån sig. I en av dem som gällde innovationers regionala utbredning

(uppgift 4) fick de till och med 0,20 poäng mera än de finska. Vi förbigår dem och

tittar i stället på forsknings- och positionsbestämningarna (uppgifterna 7 och 8). I

analysen av provet våren 2009 fick vi anledning att befara att de svenska skriben-

terna är sämre förberedda på sådana uppgifter. I forskningsuppgiften (uppgift 7)

gällde det att beskriva det område som skribenten hade undersökt i skolan.

Uppgiften kan delas in i landskapstyper. Genom att rita en karta över området kan

man benämna och karakterisera varje delområdes geografiska karaktär. Här blev de

svenska gymnasiernas medeltal 0,20 poäng sämre än de finska, trots att de var 0,20

poäng bättre i hela provet. Positionsbestämningen gick däremot bättre. Medeltalet

för språkgrupperna blev lika (3,45 mot 3,41), och de svenska flickornas goda resul-

tat (3,45) uppvägde pojkarnas svaga (2,68). Antalet finska svar var här ovanligt lågt

(bara cirka 15 procent), antalet svenska proportionellt sett högre (cirka 30 procent).

Den låga svarsfrekvensen berodde sannolikt på att frågan var svår (den liknade

fysik). Det gällde att förklara vad som menas med vektorformad respektive raster-

formad lägesinformation. Utan att ha studerat kurs 4 eller ha sysslat mera ingående

med kartografi torde det inte vara möjligt att lösa den.

De båda jokeruppgifterna våren 2010 blev varandras motsatser ur svensk syn-

vinkel. Den första, där det gällde att tolka satellitbilder (distanskartläggning), gick

inte bra. De finskspråkiga fick 3.99 och de svenskspråkiga fick bara 3,57 poäng (av

9 möjliga). Jämförelsetalet var alltså -0,42. Kursen i modern kartografi tycks alltså

ha försummats. I den andra jokeruppgiften (uppgift 10) gällde det att bedöma FN:s

mål att minska barndödligheten och förbättra flickornas skolgång utifrån statistik

och kartbilder. Här utmärkte sig de svenska flickorna igen: de 40 av dem som hade

vågat sig på den uppgiften fick hela 4,93 poäng i medeltal medan de finska flickorna

fick bara 4,64 (av 9 möjliga). Pojkarna i båda språkgrupperna presterade i medeltal

under 4,00 poäng, alltså under 50 procent av maximipoängen. Uppgiftens innehåll

låg kanske bättre till för flickorna. Frågan om (vikten av) flickornas skolgång i

utvecklingsländerna har varit väl framme, särskilt i de svenskspråkiga medierna.

Uppgiften mätte därför lika mycket internationell vakenhet som skolkunskaper

(vilket ju är ett syfte med jokeruppgifterna). 

Vi slutar analysen av framgången i geografiproven med att studera resultatet
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hösten 2011. Där nådde de svenska pojkarna (69 individer) en bottennivå i jämfö-

relse med alla andra kategorier. De fick bara 3,39 betygspoäng i medeltal i hela pro-

vet mot de finska pojkarnas och svenska flickornas 4,01 poäng vardera. Särskilt

imponerar de finska flickornas höga medeltal 4,43 betygspoäng, alltså mera än 1

poäng bättre än de svenska pojkarna eller, ett mycket starkt C mot de svenska poj-

karnas B. Skillnaderna i svarspoäng mellan ytterlighetskategorierna är inte lika

markanta (3,14 mot 3,96), men dock nästan 1 poäng. Vad kan ha varit särskilt svårt

för de svenska pojkarna hösten 2011?

Vi betraktar svarspoängen i några kritiska frågor igen. I alla mera traditionella

uppgifter (1–5) var rangordningen i svarspoäng i medeltal densamma som i många

uppgifter i de tidigare omgångarna: 

i de finska flickorna med 3,40–3,70 svarspoäng i medeltal beroende på 

uppgift (observera den principiella skillnaden mellan betygspoäng och 

svarspoäng) 

ii de svenska flickorna med i genomsnitt cirka 0,20 svarspoäng lägre än de

finska flickorna

iii de finska pojkarna med ytterligare 0,10 – 0,20 poäng lägre

iv de svenska pojkarna med ibland långt under 3,00 i svarspoäng i medeltal

Hösten 2011 förekom det dock vissa intressanta avvikelser från detta mönster. I den

kulturgeografiska uppgiften, som handlade om stadsmönster (socioekonomisk

struktur), blev gruppernas medeltal generellt högre än i de två första, och ytter-

grupperna kom kanske lite närmare varandra. De finska flickorna fick 4,19 och de

svenska pojkarna 3,56 poäng. I uppgift 4, där skribenterna skulle beskriva och dis-

kutera internets globala utbredning utifrån en kartbild med statistik, fick de finska

flickorna 3,90 medeltalspoäng och de svenska pojkarna 3,32. När det gällde att ana-

lysera riskerna i Karibienområdet kom de svenska pojkarna överraskande på andra

plats, bara 0,10 svarspoäng i medeltal efter de finska flickorna, som fortfarande var

bäst med 3,52 poäng. Här kan vi skönja ett bevis på att de svenska pojkarna nog föl-

jer sin tid hyfsat. Provet gick av stapeln ett och ett halvt år efter den stora jordbäv-

ningen i Haiti 10 januari 2010, som troligen motiverade frågan och gjorde att abi-

turienterna hösten 2011 inte bara hade kunnat följa katastrofen under sin gymnasi-

etid utan eventuell även diskutera den i kursen om riskgeografi (kurs 3). Denna

plötsliga riskmedvetenhet syntes dock inte längre i fråga 6, som behandlade (andra)
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miljörisker. (Bilderna visade följderna av badortsturismen, utdikningen av sädesfält

och oljeborrning på havsbotten.) I den uppgiften blev de svenska pojkarna sist med

bara 3,30 poäng mot de finska och också de svenska flickornas goda medeltal (3,92

och 3,92 poäng). Enligt sakkunniga kännetecknas pojkarnas svar på uppgiften om

risker av ensidig fokusering på risker för naturen (utarmning, klimat och så vidare).

De glömmer ofta bort ekonomiska och kulturella risker som söndervittring eller ras

av minnesmärken. 

Till och med i en så viktig och närliggande fråga som trafiknätet (fråga 7) var

de svenska pojkarna svagast (2,70) hösten 2010. Och när det gällde positionsbe-

stämning med hjälp av satelliter, alltså modern navigation (fråga 8), nådde både de

svenska pojkarna och de svenska flickorna bottennivå (2,21 respektive 2,24 poäng i

medeltal). I den frågan var dock svarsfrekvensen ganska låg i båda språkgrupperna.

Är satellitstyrd positionering tekniskt skrämmande eller berodde det svaga resulta-

tet på att denna modernitet ännu inte hunnit tränga igenom i undervisningen i kurs

4, på att få tar kursen, eller på att navigatorer (i bilen eller mobiltelefonen) ännu

inte hade hunnit bli bekanta för ungdomarna? 

Jokeruppgifterna 2011 blev återigen, varandras motsatser ur svensk synvinkel,

liksom våren 2011. Det bekräftar vissa slutsatser. Den första uppgiften (uppgift 9)

var en mycket bred men aktuell essäfråga: Vilka verkningar har klimatförändring-

en på utvecklingsländerna? Gapet i svarspoäng mellan de finska flickorna och de

svenska pojkarna blev rekordartat stort: -1,32. Det är förvånande mot bakgrunden

av de svenska pojkarnas medvetenhet om samtiden i vissa tidigare frågor. Kanske

gäller den medvetenheten bara braskande nyheter på ytan, medan de djupare insik-

terna och analysförmåga saknas. Däremot klarade alla grupper den andra jokerupp-

giften hyfsat (medeltal 3,64 poäng). Där skulle de tolka vanliga grundkartor och

jämföra terrängformationer och markanvändningen på två diametralt motsatta

orter: i ett kulturlandskap (förefaller ligga i Kronobytrakten av namnskicket att

döma) och i ett ödemarkslandskap (Rautavaara i norra Savolax). Resultatet är knap-

past förvånande. Skillnaderna mellan de två landskapen är så pass uppenbara att

man inte ens med elementära kartkunskaper kan missa huvudsakerna. Däremot

kräver det betydligt mera att försöka reda ut terrängförhållandenas uppkomst, orsa-

kerna till markanvändningen (eller bristen på användning). Det skulle ha krävts för

högre poäng (5–9), eftersom det var en jokerfråga. 
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Analysen av uppgifterna i studentexamensproven i geografi börjar nu vara klar.

Det brister ofta betydligt både i de svenska manliga skribenternas grundkunskaper

och även i djupare kunskaper i modern gymnasiegeografi. Undantaget är geologi

och kulturgeografi, särskilt i uppgifter som hänför sig till kurs 4: dator- och satel-

litunderstödd platsinformation och deras forskningsbenägenhet. Med undantag för

vissa dagsaktuella katastrofer lyckades de inte heller bra med djupare analyser i risk-

geografi. De svenska abiturienternas framgång räddades totalt sett ofta av de sven-

ska flickornas relativt goda resultat. Det är en klen tröst att också de finska pojkarna

ofta lyckats betydligt sämre än de finska flickorna, som toppar både betygsstatisti-

ken (SEN:s sifferöversikt 1) och svarspoängstatistiken (SEN:s sifferöversikt 5) i de

flesta uppgifterna.

Geografi ligger ju i skärningspunkten mellan naturvetenskaper och samhälls-

vetenskaper, vilket kan ha gett de ändå relativt samhällsmedvetna svenska pojkarna

en viss favör. Med tanke på denna undersöknings huvudtema finns det dessutom

skäl att betona, att inte heller uppgifterna i geografi, lika lite som i historia och sam-

hällslära, på något sätt har missgynnat de svenskspråkiga. Tvärtom kan man i en del

kulturgeografiska uppgifter (till exempel i valet av kartområden) skymta en klar

vilja att beakta de svenskspråkiga. Inte heller i terminologin eller i den svenska

språkdräkten kan man spåra några missöden eller missförhållanden med undantag

för ett diskutabelt termval våren 2012, som inte undersökts närmare här. Att de

svenska abiturienterna verkar mindre insatta än de finska i modern geografi, som i

elektronisk kartografi och i populationsfrågor, kan ju inte provmakarna belastas

för. Dessa har dessutom tydligt bemödat sig om att hitta teman som borde ligga väl

till för manliga skribenter i de senare uppgifterna. Låt vara med överraskande ringa

framgång. Det handlar alltså uppenbarligen om faktiska skillnader i kunskap i geo-

grafi både mellan könen och mellan språkgrupperna, inte om statistiska eller språk-

liga effekter. 

2.3.10 Biologi

Om alltså geografin kan sägas vara ett ”pojkämne” trots den ringa framgången, kan

man definitivt slå fast motsatsen om biologin redan utifrån deltagandet och svars-

frekvenserna. En sammanställning av deltagarantalet i proven biologi våren 2007

till hösten 2011 ger följande tabell:
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Tabell 16. Deltagandet i proven i biologi 2007–2012 

v -07 h -07 v -08 h -08 v -09 h -09 v -10 h -10 v -11 h -11 V -12X)

Finska 
pojkar 1022 902 899 980 830 987 739 994 749 962 967

Finska 
flickor 2211 1512 1848 1633 1687 1614 1569 1646 1444 1725 2325

Svenska 
pojkar 88 27 77 47 73 35 78 85 59 107 68

Svenska 
flickor  204 60 203 93 154 94 165 140 151 172 181

Som synes är det totala antalet skribenter i biologi något större än i geografi i båda

språkgrupperna. Trenden är visserligen fallande, särskilt på vårarna och på den fin-

ska sidan, men inte i samma utsträckning som i geografi. Nergången på vårarna och

uppgången på höstarna följer en allmän trend. Många skribenter försöker förlägga

prov i ämnen med kortare lärokurser (och färre obligatoriska kurser) redan till höst-

omgången det tredje studieåret för att frigöra tiden på våren för prov och förbere-

delse i andra, längre lärokurser (som fysik och matematik). Efter en nedgång 2009–

2010 har deltagarantalet på den svenska sidan börjat stiga i båda omgångarna med

undantag av vissa fluktuationer. Det är naturligtvis svårt att säga om det ökade

intresset för biologiprovet hösten 2011 och våren 2012 kommer att hålla i sig också

på den finska sidan eller om det har andra orsaker. Åtminstone behöver biologin

inte kämpa med konkurrens från den populära hälsokunskapen, eftersom de skrivs

på olika dagar. 

Oberoende av det allmänna intresset är provet i biologi alltså mycket könsbun-

det men omvänt och i betydligt högre grad än i geografi i båda språkgrupperna. De

kvinnliga skribenterna är dubbelt så många och ibland till och med fler än så. Fram -

tiden får utvisa huruvida detta också innebär att underlaget vid antagningen av me -

di cine studerande, miljövårdare, forskare med mera till högskolorna har blivit bätt-

re. Intresset för dessa branscher påverkas nämligen också av framgången i kemi,

fysik och matematik. Ur svensk synvinkel är utfallet med över 200 skribenter i bio-

logi våren 2010 till våren 2012 dock inte alls illa.

Också med tanke på kvalitet kan de svenska högskolorna vara nöjda med de

svenska abiturienternas gymnasiekunskaper i biologi. Som nedanstående differens-

serie visar har biologin blivit ett starkt ämne för de svenska deltagarna till skillnad

från geografin: de egentliga studerandena (gymnasisterna) har presterat till och
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med lite bättre än de finska så gott som regelbundet sedan våren 1907, och betyget

i biologi har stadigt legat över 4,00, alltså drygt cum laude. Det innebär att det finns

en hel del högpresterande examinander också i de svenska gymnasierna, särskilt

bland flickorna.

Tabell 17. Betygsdifferenser i biologi under tio omgångar (2007–2011)

Fi – sv: + 0,05 + 0,25 + 0,15 + 0,08 -0,31 + 0,25 +0,04 -0,11 + 0,11 + 0,08

Om helheten verkar tillfredsställande måste man dock konstatera att pojkarna i

båda språkgrupperna nästan genomgående också i biologi uppvisar klart sämre

resultat än flickorna. Vi kan notera att pojkarna i de svenskspråkiga skolorna nådde

bara 3,65 betygspoäng mot flickornas 4,23 våren 2008, och våren 2009 ännu min-

dre: bara 3,26 mot 4,12. Våren 2010 blev resultatet 3,37 betygspoäng mot förnäma

4,46 för flickorna, och våren 2011 3,63 för pojkarna mot flickornas 4,40. Det är en

klen tröst att de finska pojkarna har varit (minst) lika svaga. I de finska gymnasi-

erna är ju urvalet goda studerande för kommande studier ändå mycket större. På

höstarna, då skribentantalet är mindre, har könsskillnaderna varit lite mindre.

Prestationsskillnaderna mellan könen i biologi uppgår ändå till nästan ett helt exa-

mensbetyg (dryga B för pojkarna mot dryga C för flickorna), vilket är mycket. I

praktiken betyder det att de kvinnliga abiturienterna i stor utsträckning lägger

beslag på de högre betygen.

Utifrån de tydliga differenserna mellan könen kan man fråga sig om det even-

tuellt finns vissa uppgiftstyper som pojkarna klarar illa, eller om dessa helt enkelt

är allmänt svaga (eller lata) i jämförelse med flickorna. Vi ska studera ett par tre av

de prov där också de svenska pojkarna har haft dålig framgång. Om det finns någon

omgång där de klarat sig bättre, som hösten 2011, är det rättvist att också peka på

lyckade svar i dem.

Uppgiftsanalysen koncentreras denna gång till tre prov, våren 2010, våren 2012

och hösten 2012, men för att få en bild av de moderna biologiprovens (och läro-

kursens) struktur kan vi kasta en blick på provet hösten 2009 också. Till skillnad

från andra ämnen av ungefär samma omfattning erbjuds hela tolv uppgifter i bio-

logi, av vilka högst åtta får besvaras. Det sammanlagda poängantalet och poäng-

gränserna i betygsfördelningen i biologi blir därför högre, men poängmedeltalen är

ändå jämförbara (eftersom poängsumman divideras med antalet lösta uppgifter).
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De fyra eller fem första uppgifterna i biologi brukar handla om klassisk biolo-

gi, alltså om mångfalden i naturen, elementär cellbiologi och evolutionslära. Hösten

2009 handlade de två första uppgifterna om cellen, dess struktur och funktion. I

den första skulle skribenterna namnge de numrerade celldelarna på en skiss och

reda ut glukosframställningen. I uppgift 2 skulle de redogöra för mitosen utifrån

bilder. Ytliga var uppgifterna alltså inte. I uppgift 3 skulle skillnaderna mellan några

närliggande biologiska begrepp förklaras (som art och population). I uppgift 4 gäll-

de det faktiskt bara att namnge tolv vilda djur- och växtarter som förekommer i

Finland. 

I de senare uppgifterna kommer vi in på svårare saker, som solens inverkan på

vissa djurarter och människor (uppgift 5 hösten 2009), invandrade arters överlev-

nadsförmåga (utanför Norden), vad som händer i våra kärrmarker (ekologi), ope-

rativa ingrepp i magsäcken (medicin) och arvslära och utvecklingslära (uppgift

9–10). Jokeruppgifterna ansluter sig ofta till den krävande femte kursen om biotek-

nik och biologins tillämpningar. Hösten 2009 gällde de människans ämnesomsätt-

ning (integrerat med hälsokunskap) och växtförädling (uppgift 11). Proven och kur-

serna i biologi är alltså mångfacetterade nuförtiden. Även om uppgifterna ofta ver-

kar överkomliga och utgår från allmänt kända företeelser bör man kunna lösa dem

med framgång först efter att ha studerat ordentligt. Skribenterna måste ha förmå-

ga att tolka bilder och diagram, och förutsätts reflektera över biologiska fenomens

betydelse för människan, naturen och samhället. I realproven anges vilka uppgifter

som är jokeruppgifter, men det sägs inte ut vilka uppgifter som är integrerade med

andra läroämnen och kräver mera än enbart biologiska kunskaper. Detta förutsätts

examinanderna själva märka och beakta.

För att undersöka de svenska examinandernas och könens starka och svaga sidor

i biolog har jag gjort en fyrfältsanalys av svarspoängen i proven våren 2010–hösten

2011. Tabellerna och antalet svar skrivs ut bara när de är viktiga för slutsatserna.

I biologiprovet våren 2010 blev de sammantagna skillnaderna inte lika stora

som i geografi. De svenska flickorna och de finska flickorna och pojkarna kom till

ungefär samma svarspoäng i medeltal (3,27–3,32), men de svenska pojkarna var

fortfarande drygt två tiondelspoäng (0,20) sämre i medeltal. De besvarade dessut-

om flera av basuppgifterna betydligt sämre än de övriga. Många hade till exempel

svårigheter med ett så känt spörsmål (uppgift 1) som varför lövträdens blad gulnar

om höstarna (2,95 mot de svenska flickornas 3,53). Troligen gällde problemen mera

den andra delen av frågan som gällde lövens förruttnelse och förruttnelsens ekolo-
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giska betydelse. Korallreven i söderhaven (uppgift 2) intresserade alla kategorier

mera, men också där var de svenska pojkarna betydligt sämre än de finska pojkarna

och båda flickkategorierna. Ganska stora blev skillnaderna mellan samtliga katego-

rier i en fråga om ekologi (0,30 poäng), fastän det bara gällde att förklara så pass

välkända begrepp som ekologiska fotspår, ekologiska korridorer och ekologisk

effektivitet i näringskedjan:

Tabell 18. Exempel: Uppgift 4 i biologi våren 2010 Fyrfältsanalys 

(svarspoäng i medeltal)

Fi Sv

pojkar 3,20 2,90

flickor 3,43 3,70

I den pikanta frågan om arvslära (uppgift 5), som gällde musens svans (krokig eller

rät?), skiljde sig de svenska pojkarna från de andra igen (3,67 mot omkring 4 svars -

poäng). Mössens svans bekommer dem tydligen föga! Men inte heller i den betyd-

ligt angelägnare frågan (uppgift 6) om nervcellernas byggnad och funktion lyckades

de mycket bättre (2,68 poäng). I den uppgiften fick de dock sällskap av de finska

flickorna (2,52 poäng) och pojkarna (2,37 poäng). Endast de svenska flickornas

lyckades någorlunda (3,19 poäng). Den medicinska uppgiften (uppgift 7), som gäll-

de borrelios, löste de finska flickorna förträffligt (4,03 poäng). De svenska pojkarna

var över ett helt steg sämre i den (2,97 poäng). 

Alla de fyra sista uppgifterna (inklusive jokerfrågorna) var ganska avancerade

essäuppgifter våren 2010. De gällde bland annat ämnesomsättningen, bakteriernas

evolution och organismernas utveckling som en följd av kontinentalplattornas

rörelse (integrerad med geografi). I dem blev rangordningen och skillnaderna de -

samma som vi såg i de flesta uppgifterna i geografi, alltså med de svenska pojkarna

sist. De finska och svenska flickorna var omväxlande bäst. Särskilt i den sista frågan

(uppgift 12) skulle man ha väntat sig resultat också av de svenska pojkarna, efter-

som den berörde en så viktig och allmänt diskuterad fråga som människans inver-

kan på den biologiska mångfalden i Finland. Deras medeltal stannande dock vid

3,95 (av 9 möjliga), medan de svenska flickorna tydligen hade läst och funderat på

denna angelägna fråga och kom upp till hela 5,13. De finska flickorna fick 4,93 och

de finska pojkarna 4,19 i denna uppgift. Är det alltså huvudsakligen flickorna som
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funderar på miljöfrågor, till och med lite mera på den svenska sidan, eller handlar

det bara om att flickorna kan uttrycka och exemplifiera dem bättre?   

Våren 2011 upprepades den klassiska cellteckningen (uppgift 1) med lite annan

fokusering. Resultatet var betydligt svagare för både de finska och de svenska poj-

karna (3,62 respektive 3,80) än för flickorna (4,54 respektive 4,49). Inte stort bätt-

re lyckades pojkarna klassificera ett antal insekt- och växtarter. Vi hoppar därför till

de mera avancerade frågorna 6–10 och jokerfrågorna (11–12) för att se om utma-

ningarna ledde till bättre ansträngningar med påföljande poängvinster eller förlus-

ter. Svarspoängsmedeltalen i dem är faktiskt belysande i flera avseenden. De sven-

ska pojkarna var fortfarande sämst i dem alla, också i en så pass grundläggande fråga

där metoder att undersöka försurningen i skogar och sjöar efterlystes. De svenska

pojkarnas resultat var 0,70 poäng lägre än de svenska flickornas och också 0,34

poäng lägre än de finska pojkarnas. I fråga 7, som handlade om resistens mot svin-

influensa, var de finska pojkarna dock ännu sämre. De fick bara 2,53 mot de sven-

ska pojkarnas 2,77. Uppgift 8 var en intressant men ganska kryptisk fråga som

handlade lysmaskarnas lysegenskap och bakgrunden till den i deras dna-sekvenser.

I den låg könen lite närmare varandra (på cirka 0,20 poängs avstånd), vilket kan ha

berott på att uppgiften närmade sig kemi, som ju är ett starkare ”pojkämne”. 

I fråga 9 våren 2011 kom en ”musfråga” på nytt. Utifrån en bildsekvens gällde

det att diskutera möjligheter och risker med att plantera in en ändrad gen hos en

mus. Resultatet för de svenska pojkarna var ungefär lika nedslående som när det

gällde musens svans våren 2010. De svenska pojkarna fick bara 2,76 poäng i medel-

tal och avståndet till de övriga grupperna var stegvis mera än -0,30 poäng. De sven-

ska flickorna var faktisk över 1 poäng bättre. Lika stor var distansen till de svenska

flickorna i fråga 10 (3,14 mot 4,19). Den behandlade ett betydligt osynligare men

inte desto mindre viktigt fenomen, vissa hjuldjursarters (djurplanktons) möjlighe-

ter till könslös förökning och överlevnad genom den. Genteknik och förökning i

djurvärlden engagerar tydligen de svenska pojkarna. Sådana frågor i modern biolo-

gi kan knappast besvaras om man inte studerat den sista fördjupade kursen (kurs 5). 

Däremot tycker man kanske att pojkarna nuförtiden borde vara lika intresse-

rade som flickorna av människans utveckling från ett embryo till fullgånget foster,

som alltså hör till kurs 4 (Människans biologi). Frågan kan knappast ha gått spår-

löst förbi: den behandlas i hälsokunskap och biologi redan i grundskolan. Detta

tycks dock vara fallet av deltagandet och framgången i den första jokerfrågan som i

sin skenbara enkelhet lydde just så. Lika okunniga var majoriteten av de svarande
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svenska pojkarna i den andra jokeruppgiften våren 2011 (2,62 poäng mot de finska

pojkarnas 3,05 poäng och de finska flickornas 3,47 poäng). Den gällde en så central

fråga i evolutionen som uppkomsten av de första landdjuren och växterna, alltså de

strukturella och fysiologiska förutsättningarna för att livet kunde krypa ur vattnet

upp på land. En sådan fråga borde man ju med lite populärvetenskapligt intresse

kunna vara beredd på!

Resultatet av analysen av tre relativt färska studentprov i biologi är alltså mot-

sättningsfullt ur svensk synvinkel. De svenska flickorna har genomgående klarat sig

mycket bra, oftast till och med bättre än de finska flickorna (som var bättre i geo-

grafi). Men pojkarnas resultat har varit svagt, i vissa avseenden rent av miserabelt.

Detta vittnar inte bara om ett ointresse för ämnet hos många deltagare utan också

om brist på fokusering och flit, vilja och förmåga att läsa på och tränga in i djupare

sammanhang bakom livet och dess mångfald. Skulle motgångarna ha gällt också de

svenska flickorna kunde en delförklaring ha varit att repetitionsboken till den ena

läroboksserien (Abi Biologi, Schildts) som används i de svenska skolorna kom ut

först 2010. (Den andra, Bios 6 på Söderströms, kom ut redan 2008.) I så fall borde

ju bättre resultat också för pojkarnas del dock ha synts senast våren 2011. 

Att repetitionsböckerna och responsen från de tidigare proven ändå kan ha

betytt något ser vi dock av provet hösten 2011. Där ökade det svenska deltagaran-

talet markant (tabell 16), särskilt de svenska pojkarnas. Helhetsresultatet i form av

svarspoäng var ganska jämt (men inte särskilt högt) mellan språkgrupperna för för-

sta gången på länge. Är det så, eller kan provmakarna ha beaktat de stora differen-

serna mellan könen dittills och satsat mera på frågor som tilltalar pojkar? En när-

mare analys av en sådan möjlig kursändring får anstå tills också resultaten och

undersökningarna från våren 2012 är klara. Man lägger dock märke till den ena

jokerfrågan hösten 2011 där de svenska pojkarna rent av var bäst, med goda 5,23 av

9 poäng, 0,50 poäng bättre än de finska pojkarna. Frågan gällde människans pro-

teinbehov och proteinernas sönderfall i matsmältningen. Var det pojkarnas intres-

se för idrott, styrketräning och därav betingad diet som provkonstruktörerna nu

lyckades appellera till? I samma riktning pekar resultaten i en fråga om likvärmens

betydelse för människan (uppgift 5), men däremot tyvärr inte i en uppgift om natu-

renlig växtproduktion (uppgift 7), som ju borde ha legat bra till för svenska pojkar.

Där blev dessa sämst igen.
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2.3.11 Hälsokunskap

En orsak till att antalet skribenter i geografi och vissa andra ämnen, främst svenska

som det andra inhemska språket, sjunkit avsevärt de senaste åren är konkurrensen

från de ”nya” (utbrutna) ämnena samhällslära och hälsokunskap. De går på samma

dag om man inte sprider sin examen på tre omgångar. Hur stor är tillväxten i häl-

sokunskap, som ju tillkom i läroplansreformen 2004 och examensreformen 2006? 

För tydlighetens skull betraktas först enbart deltagarantalet, denna gång höst-

och våromgångarna separat. Det är nämligen uppenbart att hälsokunskapen har

utvecklats till det enda prov som i båda språkgrupperna avläggs mera på hösten än

på våren, helt enkelt på grund av det ringa kursantalet (1 + 3). Det är alltså lätt att

studera den färdigt inför höstomgången det tredje studieåret, till och med inför vår-

omgången det andra studieåret. 

Tabell 20. Deltagandet i realprovet i hälsokunskap våren 2007–våren 2012

Finska Finska Summa Svenska Svenska Summa Alla
pojkar flickor pojkar   flickor

V -07 833 3009 3842 41 197 238 4080

V -08 721 2622 3394 56 236 299 3693

V-09 892 2635 3527 38 208 286 3843

V -10 1112 2720 3833 90 284 374 4206

V -11 1525 4132 5657 97 287 384 6041

V-12 1793 4165 5958 164 393 557 6514

H -07 839 2144 2783 41 135 166 2949

H -08 894 3030 3924 44 135 220 4144

H -09 1203 3754 4957 82 255 337 5294

H -10 1857 5009 6866 116 340 456 7322

H -11 2010 5148 7158 163 393 556 7714
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Statistiken är mycket talande. Deltagarantalet i provet i hälsokunskap har mer än

fördubblats sedan det togs i bruk våren 2006, särskilt i höstomgångarna, där det var

mer än tre gånger större hösten 2011 än hösten 2006. Realprovet i hälsokunskap är

nu det överlägset mest populära realprovet med samhällskunskapen och de ”gamla”

proven i fysik och psykologi på god tredje eller fjärde plats. Det är det oberoende av

om det finns en viss överlappning mellan omgångarna. (Det finns alltid studerande

som skriver om provet för att höja sitt betyg, särskilt om han eller hon valt det som

obligatoriskt.) Ökningen är till och med större i de svenska gymnasierna: för poj-

karna har den fyrfaldigats i både höst- och våromgångarna, och över tre gånger fler

flickor avlägger hälsokunskapen än år 2006. Dessutom deltar några yrkesstude-

rande, som inte tagits med här på grund av sitt ringa antal. 

Av siffrorna på den finska sidan ser vi dessutom att provet i hälsokunskap domi-

nerats av kvinnliga examinander från början, men de manliga har ökat mera i pro-

portion. Av den övriga statistiken, som inte redovisas här, ser man också att provet

avläggs som ett obligatoriskt prov i större utsträckning på den finska sidan. Det har

sannolikt att göra med att fler väljer bort svenska helt eller som obligatoriskt prov.

En jämförelse med statistiken över deltagandet i provet i svenska visar att delta-

gande i provet i hälsokunskap faktiskt har ökat i takt med att deltagandet i svenskan

har minskat. Man börjar rent av misstänka att minister Rasks arbete för ökad val-

frihet och införande av hälsokunskapen som ett eget, separat läroämne i både läro-

planen och studentexamen inte var bara en kampanj för läroämnet. Det verkar

också ha varit ett led i kampanjen mot den obligatoriska svenskan. Det var tydligen

ändå inte genomtänkt vad realämnesblocket som helhet beträffar. 

Det kraftigt växande intresset för realprovet i hälsokunskap ger oss anledning

att fråga om det inte bara är eller var nyhetens behag och den korta lärokursen, utan

också något i själva provet som gjort det mer tilldragande än de andra realproven

(samhällsläran möjligen undantagen). Av siffrorna i tabell 20 ser vi att deltagandet

ökade på den finska sidan särskilt i båda omgångarna 2010. På den svenska sidan

skedde den största ökningen redan mellan 2009 och 2010. Vi ska därför särskilt

undersöka innehållet, svarsantal och svarspoäng per uppgift i dem. Eftersom anta-

let deltagare i höstomgångarna stigit så att det överträffar antalet om vårarna (över

7 700 respektive cirka 6 000), kan vi lika gärna studera några prov i följd. 

Vi börjar med en översikt av betygspoängen och tittar därefter på framgången i

form av svarspoäng för olika frågetyper.
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Tabell 21. Betygspoäng i hälsokunskap per kön och språkgrupp 2007–2012 

Fi po fi fl summa sv. po sv. fl summa diff fi-sv

V -07 3,30 4,30 4,08 3,37 4,30 4,19 + 0,11

H -07 3,47 4,34 4,13 3,61 4,26 4,10 - 0,03

V -08 3,20 4,30 4,06 3,38 4,50 4,29   + 0,23

H -08 3,58 4,48 4,27 3,41 4,55 4,32 + 0,5 

V -09 3,61 4,52 4,27 3,69 4,58 4,34 + 0,5

H -09 3,47 4,48 4,23 3,49 4,47 4,23 + 0,00

V -10 3,59 4,55 4,27 3,79 4,55 4,37 + 0,10

H -10 3,38 4,34 4,12 3,22 4,65 4,23 + 0,11

V -11 3,57 4,43 4,20 3,61 4,67 4,40 + 0,20

H -11 3,38 4,29 4.09 3,37 4,30 4,04 - 0,05

V -12 3,32 4,30 4.01 3.23 4,14 3,83 - 0,18

De stora skillnaderna mellan manliga och kvinnliga skribenter framgår tydligt av

tabellen. Den är i genomsnitt ett helt examensbetyg, ibland till och med mera.

Exaktare kan man uttrycka skillnaden så att flickorna ofta nått en nivå mellan cum

laude och magna, pojkarna mellan lubenter och cum laude, sällan närmare cum

laude. Hösten 2010 var de svenska pojkarna ett par tiondelar bättre än de finska och

ibland har de svenska flickorna varit lika mycket bättre än de finska. I övrigt är skill-

naderna mellan språkgrupperna inte stora. Tre gånger är den så stor att den säkert

är signifikant (våren 2008, våren 2011 och våren 2012) och två gånger är den till de

svenskspråkigas fördel. Lite oroväckande är att de senaste två omgångarna börjat gå

ner, våren 2012 till och med under cum laude. Både när det gäller kön och när det

gäller språkgrupp finns det dock skäl att minnas skillnaderna i kategoriernas stor-

lek (se tabell 20).  

Vi kan nu studera om det legat något i enskilda uppgifter som särskilt skulle ha

gynnat flickorna eller missgynnat pojkarna. Proven i hälsokunskap börjar ofta med

en termfråga, så till exempel i proven hösten 2009, våren och hösten 2011 och hös-

ten 2011. En sådan uppgift kräver utan tvivel kunskap, det vill säga att man åtmins-

tone i någon utsträckning har läst de kurser eller sammanhang ur vilka termerna är

hämtade. Få av dem kan redas ut bara med erfarenhet, i synnerhet som många av

termerna ansluter sig till brister eller sjukdomar som inte är vanliga hos ungdomar.

Däremot hjälper kunskaper i kemi och biologi. Det gäller till exempel ämnen som

dopamin eller carcinogen (våren 2009), förkortningarna HDL och LDL (våren
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2010), artros och glykemiskt index. Däremot kan någon ha lärt sig vad systoliskt

respektive diastoliskt blodtryck är hemma eller på någon hälsokontroll. WHO kan

väl knappast ha undgått någon som läser tidningar eller ser på tv. Nu kan inte kun-

skap eller brister av denna art spåras exakt till enskilda termer eftersom svarspo-

ängen statistikförs bara på uppgiftsnivå, inte för deluppgifter. I alla de granskade

termfrågorna fick pojkarna ganska låga svarspoäng (2,40–2,70) i jämförelse med

flickorna som kom ända upp till 3,60–3,80, det vill säga över ett svarspoäng högre i

medeltal. 

Ända från början har proven i hälsokunskap dock innehållit många frågor som

klart hör till allmänbildningen, som man kan förvärva sig med normal vakenhet

eller som behandlats redan i grundskolan. Exempel på sådana frågor är om influen-

saepidemier och bromsning av dem och om kannabis hösten 2010 (uppgifterna 2

och 3). Andra exempel är frågor om näringslära, som självfallet utgör en viktig del

av hälsokunskapen men har behandlats redan i huslig ekonomi. Våren 2011 frågades

det efter D-vitaminets förekomst och verkningar. Till och med någon jokerfråga har

varit av denna art, till exempel om alkohol, tobak och graviditet (hösten 2011). Låt

vara att den sistnämnda frågan kanske inte är överhängande ännu i abiturientål-

dern. Flickorna hade inga större svårigheter att nå svarspoäng på över 4 i den frå-

gan, men för höga poäng krävdes det säkert också någon utredning av de medicin-

ska samband som kan påvisas. Frågan om kannabis var så pass populär att den

åstadkom en ganska jämn fördelning av svarspoäng på 3,00–3,30) mellan samtliga

grupper. I en fråga om fotbollsskador klarade sig underligt nog alla utom de finska

pojkarna bra (De sistnämnda fick b vara 2,72, de övriga 3,60 svarspoäng i medeltal). 

En fråga om bantning med hjälp av piller intresserade alla (uppgift 5, våren

2010), men överlägset mest de finska flickorna (3,96). Här gällde det att också

kunna förhålla sig kritiskt till reklamtexten. Till flickorna appellerade intressant

nog också en fråga om recessionens inverkan på (folk)hälsan i samma prov, som

man tycker skulle kräva mera eftertanke än studier. I frågan om spelberoende var

de finska pojkarna överraskande underlägsna (2,88 mot till exempel de svenska

flickornas 3,89). I en uppgift att forma en undersökning om välmående och trygg-

het var de svenska pojkarna över ett svarspoäng sämre än både de svenska och fin-

ska flickorna. Uppgifterna i hälsokunskap innehåller ibland diagram, sifferstatisk

och enkätresultat (till exempel om skolungdomars alkoholbruk (hösten 2011) men

i betydligt mindre utsträckning än i till exempel i historia och samhällslära. En

ovanlig uppgift förekom hösten 2010, skenbart integrerad med modersmål och lit-
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teratur (uppgift 5). I den skulle skribenterna diskutera medel i första hjälpen mot

mental (o)hälsa explicit utifrån en dikt av Herman Hesse från 1911.

Diskussionerna utifrån dikten blev tydligen inte särskilt avancerade, eftersom

poängmedeltalet stannade under 3,00, och särskilt de svenska pojkarna hade svårt

att greppa uppgiften (2,40). Ändå hade förvånansvärt många vågat sig på den, över

50 procent i alla kategorier utom just de svenska pojkarna (bara 40 av 116). Det

skulle vara intressant att veta om censorerna krävde en diagnos av symtomen på en

gryende psykisk sjukdom, så som Hesse framställer den (ensamhet, nedslagenhet,

inbundenhet, depression) och exempel på medicinska botemedel mot sådant.  

Oberoende av dessa onekligen varierande uppgiftstyper och de divergenta resul-

taten, börjar det dock gestalta sig ett svar på frågan varför proven i hälsokunskap

har rönt ett stort och ökande intresse, men inte nödvändigtvis en stigande resultat-

nivå. I betydligt högre grad än i de andra läroämnena är uppgifterna i hälsokunskap

relaterade till allmänna, aktuella frågor, som appellerar till ungdomar, ibland lite

mera till pojkar, ibland klart till flickor. Adresslapparna är tydliga och en vaken och

tidsmedveten examinand har säkert kunnat komma till försvarliga (1–2) eller rent

av nöjaktiga (3) svarspoäng, utan att vara särskilt inläst i kurslitteraturen. Å andra

sidan är det uppenbart att det har funnits många som är allvarligt intresserade av

ämnet, särskilt bland flickorna. De kanske tänker sig en framtid som läkare, sjuk-

eller hälsovårdare, och satsar på provet, det vill säga läser den ganska lätta kurslit-

teraturen och kompendier ordentligt. Konkurrensen om betygspoängen är så att

säga stor, större än i ämnen med färre deltagare (religion, geografi, filosofi). Man

skulle kunna få ett grepp om detta genom att jämföra betygspoängen med svarspo-

ängen, men det skulle föra för långt från utredningens huvudtema. 

De övriga företrädarna för realprovet i studentexamens A-utskott, där proven

godkänns, har givetvis inte kunnat låta bli att märka och också anmärka på hälso-

kunskapens (delvis skenbara) lätthet i jämförelse med de andra proven. De har hel-

ler inte kunnat värja sig för misstanken att detta uppenbart är en orsak till ämnets

kraftigt ökande popularitet. I början avfärdades kritiken med att såväl provet som

läroämnet var nytt. Det hade inte hunnit uppstå en akademisk tradition i det och

det var också lite si och så med kurslitteraturen. Provuppgifterna kan dock inte

angripas för att inte ansluta sig lärokursen och ännu mindre för att inte ta upp ange-

lägna frågor, särskilt ur de ungas synvinkel. Alla läroämnen har ju inte samma favör

i dagsaktualitet och alldaglighet, såvida man inte särskilt bemödar sig om att skapa

en sådan. 
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Spridningen av svarspoängen visar emellertid också att censorerna inte nöd-

vändigtvis har varit givmilda. De har krävt mera än det som kan anses var mans

egendom eller gängse erfarenhet även utan ämnesstudier åtminstone för högre

svarspoäng. Det ökande antalet skribenter visar dock att det uppenbart finns en stor

mängd gymnasister som har funnit en väg att bli studenter utan att behöva

anstränga sig överhövan. Särskilt som betygsgränserna i vissa ämnen, som kort

matematik och B-svenska, dessutom har varit nästan skamlöst låga ibland. Denna

svans av lågpresterande studerande kan beläggas med konkreta exempel i kapitel 3

där vi tittar på resultaten i enskilda skolor. De svenska gymnasierna går ingalunda

fria från den, även om resultaten i hälsokunskap inte är något svenskt problem på

samma sätt som flera andra realprov. En annan sak är sedan vad man har för nytta

av ett studentbetyg med 8–12 röster och ett A eller B i hälsokunskap som enda real-

prov, om inte detta höjs eller kompletteras senare (vilket inte är särskilt vanligt). 

2.3.12 Kemi 

Vi övergår nu till de så kallade hårda realämnena, det vill säga kemi och fysik, som

har en mycket längre tradition än hälsokunskapen och vissa humanistiska ämnen.

Deras status i läroplanen har växlat genom tiderna. I de linjeindelade läroverken

kunde renodlade humanister undgå dem fram till 1985, men i det kursutformade

(1982) och årskurslösa systemet (1994) gjordes en grundkurs i vartdera obligatorisk

för alla. Motiveringen var att också humanister i dagens värld måste veta mera om

natur- och miljöfrågor än de lärt sig i grundskolan. Särskilt i kemin har detta ska-

pat vissa problem i lärokursen, då det gällt att välja vad man borde börja med. Ska

man börja med oorganisk eller organisk kemi, det vill säga med materiens grund-

struktur (atomer och det periodiska systemet) eller med kväve-, syre- och veteför-

eningar som inverkar på miljön och människans handlande? I fysik har det kanske

varit lättare att skapa en allmän grundkurs om fysikaliska fenomen och fysikens

(allmänna) tillämpningar på modern teknik. En fysiker av facket skulle givetvis

helst också där börja ”från början”, det vill säga från mekaniken och dess grundla-

gar. Det står dock klart att knappast någon går in för att avlägga ett studentexa-

mensprov med bara en enda grundkurs, då provet i kemi vilar på fem och provet i

fysik på hela åtta kurser. Den obligatoriska kursen är alltså avsedd som en allmän

orientering, huvudsakligen med tanke på dem som inte tänker fortsätta med studi-

erna.
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Trots att fysiken traditionellt är ett ”större” läroämne, som har varit starkt

anknutet till (lång) matematik, börjar vi med att titta på provet och resultaten i

kemi, som mera liknar provet i biologi till sin utformning. Kemiprovet består av

tolv uppgifter av vilka högst åtta får besvaras. Maximipoängen blir därför densam-

ma och betygsfördelningen likartad med biologin. Där slutar dock likheterna.

Därefter går uppgifterna direkt in på kemins särdrag: ämnenas atom- och molekyl-

struktur, föreningar, bindningar, lösningar och reaktioner med symboler, formler

och beräkningar. Allmänt kända företeelser kan beröras i någon uppgift, men de

kan vanligen inte lösas utan kemisk sakkunskap. Ett par exempel tas upp, närmast

som kuriosa för att visa att provet inte bara är tänkt för fackinriktade kemister. 

Uppgift 4 våren 2008 anknöt till ett förgiftningsfall i en detektivroman av Agata

Christie. Men uppgiften bestod ingalunda av att identifiera giftet – den saken var

given – utan att reda ut det verkande ämnets (tallium) reaktionsförmåga och styr-

ka i en vattenlösning. Den ena jokeruppgiften i samma prov tog upp krutet och

Alfred Nobels insats för det. Men det gällde att förklara ämnets sprängverkan och

jämföra det med andra moderna sprängämnen, deras sammansättning och reaktio-

ner. Deras styrka och faror lämnades åt sidan. Uppgifternas essens är nog omöjlig

att reda ut om man inte studerat kemi. Man ska känna till grundämnet talliums

elektronstruktur och nitroglycerinets sammansättning. Detta är mera krävande än

i många av uppgifterna i geografi, biologi och särkilt hälsokunskap, där man redan

med grundskolan bakom sig och lite erfarenhet eller vakenhet antagligen skulle

kunna prestera ett och annat två- eller trepoängssvar. Kravnivån stegras ytterligare

av att många av uppgifterna består av delfrågor. 

Trots detta har kemin, liksom fysiken, sin givna målgrupp och ett rätt stort

antal skribenter har läst hela lärokursen eller åtminstone de flesta delkurserna. Det

totala antalet skribenter har rört sig omkring 3 000 på vårarna ganska konstant. Av

dem är cirka 200 svenska. På höstarna har totalt 1 000–1  500 deltagit. Då har det

varit mycket färre svenskspråkiga, bara omkring 50. I höstpopulationen kan visser-

ligen vuxna studerande och yrkesstuderande ingå. De är fler på den finska sidan.

Företeelsen är trots det intressant ur språklig synvinkel. Den tyder på att ganska få

egentliga studerande i de svenska gymnasierna anser sig mogna att avlägga det krä-

vande provet i kemi redan på hösten det tredje studieåret och att de inte heller kom-

mer igen på hösten det fjärde för att ta om eller höja sin prestation. De kanske inte

ens har hunnit läsa hela lärokursen på hösten det tredje året, på grund av bristen på

kursomlopp. I det avseendet har ambitiösa abiturienter i stora finska gymnasier en
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viss favör: de kan lättare sprida sin examen i naturvetenskaper. Uppgifterna är dock

av samma art som på vårarna, och den som skriver ett prov på hösten måste också

räkna med konkurrens av olika slags skribenter.

Låt oss för säkerhets skulle se lite på utvecklingen av deltagarantalet per språk-

grupp och kön också i kemi, trots den ganska konstanta och jämna distributionen

av skribenter. För att spara utrymme sätts betygspoängen i medeltal ut samtidigt.

Tabell 22. Antalet skribenter i kemi per språk och kön jämte betygspoäng

2007–2012

V -07 V -08 V-09 V -10 V -11 V -12

Fi P 1899 / 3,97 1957 / 4,02 1736 / 3,99 1613 / 4,02 1576 / 4,08 1593/4,02

Fi Fl 1283 / 4,14 1291 / 4,08 1121 /4,20 1153 / 4,19 1025 / 4,08 1098/4,08

Fi s:ma 3182 / 4,04 3248 / 4,04 2857 / 4,08 2766 / 4,09 2601 / 4,08 2631/4,04  

Sv P 120 / 3,74 89 / 3,73 110 / 3,42 97 / 3,73 89 / 3,79 83 / 3,65

Sv Fl 90 / 3,58 87 / 4,17 73 / 3,73 78 / 3,74 62 / 3,87 74 / 3,77

Sv s:ma 210 / 3,67 176 / 3,95 183/ 3,54 175 / 3,74 151 / 3,82 157 / 3,71

Som vi ser har även antalet skribenter i kemi minskat med ungefär en femtedel i

båda språkgrupperna på vårarna sedan våren 2007. Kanske till och med lite mera på

den svenska sidan. Denna minskning uppvägs dock av motsvarande, lite större

ökning i höstomgångarna för de finska gymnasierna. Därför kan förändringen inte

läggas den populära hälsokunskapen till last. Förskjutningen beror knappast på ett

ökat antal omtagare eller vuxna på höstarna, utan snarare på den allmänna trenden

att i högre grad tidigarelägga inte bara språk utan också något realprov i ämnen med

något kortare lärokurser. Denna förändring märks inte nämnvärt i de svenska gym-

nasierna, åtminstone inte i kemi. Antalet svenska höstskribenter är så pass lågt att

den variation som syns i tabellen gott kan bero på slumpen (hur några enstaka stu-

derande råkar välja eller göra om sina prov).       

Men hur var det med framgången? Poängmedeltalet (betygen) på den finska

sidan ser förvånansvärt konstant ut, vilket dock är naturligt på grund av den relati-

va slutbedömningen. Tabellen visar betygspoäng, inte svarspoäng. Det är först när

vi kommer till svarspoängen som vi kan se om avläggandet av kemiproven till hös-

ten eventuellt motsvaras av försämrade kunskaper eller av mindre mognad. För de

svenska examinandernas del varierar också betygspoängen ansenligt, vilket måste

avspegla verkliga skillnader i förhållande till de finska med beaktande av konstan-
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sen. Störst var skillnaden till de svenskspråkigas nackdel våren 2009 (-0,49) och

minst våren 2011. En höst fick de svenskspråkiga rent av ett högre poängmedeltal.

Det återstår att se om detta var en slump på grund av det lilla antalet skribenter,

eller om de svenskspråkigas kunskaper i kemi faktiskt har förbättras. Det kan vara

en följd av speciella satsningar just på naturvetenskaperna i de svenska gymnasi-

erna.

Vi övergår nu till att studera svarspoängen med tonvikt på våromgångarna

2009–2011, när lärobokssituationen också på den svenska sidan hade stadgat sig (se

Geber 2010). Det som närmast intresserar oss här är om fluktuationerna för de

svenska skribenterna kan ha något att göra med frågetyper eller frågor från vissa

kurser. Det kan också vara nyttigt att veta i hurdana uppgifter eller på vilka av

kemins delområden det krävs förkovran oberoende av språkgrupp. Också könsskill-

naderna kan ibland spela provkonstruktörerna och examinatorerna oväntade spratt.

Då man ställer upp fyrfältstabeller i kemi av samma art som i de föregående

proven ser man att resultaten per grupp växlar betydligt mera än i flera andra prov,

både mellan uppgifterna och inbördes. För de svenska skribenternas del kan detta

bero på det relativt lilla antal skribenter som uppstår då man delar upp dem per

kön: 50–100 och i vissa frågor endast 20–30 skribenter. Vi måste därför betrakta

något fler prov och försöka gruppera uppgifterna tematiskt, så att det är lättare att

se vilka uppgiftstyper och kurser som förefaller vålla kategorierna problem. Vi foku-

serar särskilt på sådana fall där skillnaderna mellan grupperna är pregnanta eller där

rangordningen plötsligt kastas om. 

Rangordningen kan kastas om särskilt mellan könen och kan därför säga något

om de manliga respektive kvinnliga skribenternas preferenser och intressen i studi-

erna eller omvänt: i vilka avseenden de borde förkovra sig inför kemiprov. Av

samma skäl anges antalet skribenter per grupp och fråga också här, inte bara för

hela provet. Det handlar om svarspoäng, inte om betygspoäng som i tabell 22, och

hela tiden om medeltal. Också små skillnader (10–20 hundradelar) blir därför sig-

nifikanta, om det inte råkar vara väldigt få individer (under 50). Ju mer skillnaderna

upprepas i nya prov, desto mera trovärdiga blir de.

Proven i kemi börjar som sagt ofta med en termfråga eller grundämnesfråga i

anslutning till periodiska systemet. De svenska pojkarna presterade de lägsta svar-

spoängen (3,04 och 2,91) för fråga 1 i de första proven. I det tredje presterade de

dock bättre än de svenska flickorna men sämre än de båda finska grupperna. I pro-

vet 2011 blev de däremot bäst med hela 3,81 poäng, även om avståndet till de övri-
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ga inte var stort (10–30 hundradelar). Nu handlade den första frågan dock inte om

grundämnen, utan om några vanliga kemikalier (som koksalt, ättika och socker)

vars egenskaper och bruk kort skulle redas ut. Frågan hänförde sig alltså snarare till

kurs 1 (den obligatoriska, allmänna grundkursen) och var av praktisk natur. De

svenska pojkarna (89 individer) klarade sig bättre än i de tidigare, även om avstån-

det till de finskspråkiga pojkarna fortfarande var cirka 0,20 poäng.

Trots den sistnämnda ljuspunkten ska vi ta ett exempel på huvudtrenden, som

är ungefär densamma som i geografi och biologi. De svenska pojkarna är eller har

varit klart sämre än jämförelsegrupperna i grundläggande kemi (ett poäng för varje

deluppgift). Det gäller alltså samma grundläggande fråga om periodiska systemet,

och uppgiften är också språkligt så enkel att ingen kan skylla på språket eller svaga

termkunskaper.

Tabell 23. Exempel i kemi 

Fi (antal/poängmedeltal) Sv 

Pojkar 1901/3,73 79/3,04

Flickor 1230/3,78 82/3,76

Uppgiften löstes av nästan alla deltagare. Därför utgör resultatet en indikator på

baskunskaper i kemi (kurs 2) – trots det absolut sett ganska lilla svenska deltaga-

rantalet (ett par pojkar per gymnasium). Man måste ju utgå från att de som väljer

kemiprovet (bland tio andra) antingen anser sig kunna lite kemi eller tror sig behö-

va betyget. Denna gång visas hela poängskalan (andel svar med respektive svarspo-

äng) för de svenska pojkarna i jämförelse med de svenska flickorna (de finska poj-

karna och flickorna har ungefär samma relativa andelar som dessa).
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Tabell 24. Exempel på svarspoäng i en grundläggande fråga i kemi 

(uppgift 1, våren 2008)

Svarspoäng: 0 1 2 3 4 5 6 Summa

Sv. po antal 3 1 16 21 13 8 7 79

procent 3,80 13,92 20,25 26,38 16,46 10,13 8,86 100,00

Sv. flickor antal 3 5 6 17 25 16 10 82

procent 3,66 6,10 7,32 20,23 30,49 19,51 12,20 100,00

Det skulle vara fel att visa den exakta poängfördelningen för en enda uppgift om

den inte vore typisk för de svenska pojkarnas (ganska svaga) framgång överlag.

Fördelningen av svarspoäng i tabell 24 ligger mycket nära den slutliga fördelningen

av betygspoäng i hela provet och påminner om motsvarande siffror i geografi och

biologi. I fysik är skillnaderna ännu större. De svenska pojkarna tenderar alltså att

hopa sig i den lägre ända av skalan (C–I), medan majoriteten av de svenska flick-

orna och de finska pojkarna och flickorna lägger beslag på de högre poängen och

betygen. I kemiprovet våren 2008 fick 64 procent av de svenska pojkarna C eller

lägre och 33 procent M–L. Av de övriga grupperna fick 49 procent C eller lägre,

medan hela 40 procent av de övriga tog de högsta betygen (M, E, L). I antal ut -

tryckt för hela skribentpopulationen innebär andelarna bland annat att inte mindre

än 113 (5,77 procent) av de deltagande 1 957 finska pojkarna men bara 4 av de 89

(4,49 procent) svenska pojkarna fick L. Inte illa, kan någon säga. Men ponera att 10

procent av de finska pojkarna, det vill säga elva individer med L i kemi, hade beslu-

tat söka in till kemisk-tekniska fakulteten vid Åbo Akademi (och kunde så bra sven-

ska att de inte hade stupat på språkprovet). Då skulle alla de fyra svenska pojkarna

med L ha varit tvungna att konkurrera om samma studieplatser som de och dessut-

om som en stor mängd både kvinnliga och manliga E- och M-skribenter. 

Den konsekvensen är inte alls otänkbar. Värre är dock den signal som uppgif-

ten gav på bristfälliga grundkunskaper bland dem som verkligen har läst eller

åtminstone försökt. Hur är det då ställt med de andra?

Efter denna djupdykning i ett prov går vi vidare till resultaten för de svensk-

språkiga abiturienterna i övriga uppgiftstyper i kemi. Ett centralt, rent kemiskt

tema är självfallet att ställa upp strukturformler (till exempel reaktionslikheter) och

förklara och balansera dem. Ett par av uppgifterna 2–5 har ofta gått ut på detta.

Svars poängen i dem blev i många fall lika som i uppgifterna 1 och 5 våren 2008, i
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uppgifterna 2 och 5 våren 2009, i uppgifterna 6 och 8 våren 2011 och i uppgifterna

2 och 4 våren 2012. I några fall var de svenska flickorna på samma nivå som de fin-

ska deltagarna, ibland på samma nivå som de svenska pojkarna. Från denna huvud-

tendens fanns det något glädjande undantag, till exempel våren 2011 (uppgift 2) när

det gällde att balansera en ganska lång strukturformel för ett fruktsalt (som inne-

håller natriumvätekarbonat och citronsyra) och räkna ut en sats av detta. Våren

2010 skulle de balansera reaktionsformlerna för acetylen (till exempel i gammaldags

karbidlampor). I den uppgiften, som visade sig ganska lätt, var alla bra, men de

svenska pojkarna (nästan) lika bra som de finska skribenterna. Likaså i en betydligt

svårare uppgift om gasers tryck utifrån Daltons lag i uppgift 9 2008.   

Så som antyds i några av uppgifterna är SE-proven i kemi egentligen inte alls så

teoretiska med massor av termer och symboler som det ser ut vid första påseende.

Tvärtom anknyter de till kända, alldagliga företeelser, som till blandningar och för-

bränning och återvinning av plast och metaller. Intressant är att pojkarna, också de

svenska, ofta har klarat uppgifterna bättre än flickorna. Ett exempel på det är det

berömda fallet om det nya, (konstruerade) tunga grundämnet röntgenium (uppgift

9, våren 2008). Andra exempel är fall med Danells element (integrerat med fysik)

våren 2009 och en tredelad fråga om isotoper i sönderfall av kolatomer, som bru-

kar omtalas också i geografi och historia som en viktig mätmetod av fossilers ålder.

Också från pojkarnas skarpare angrepp på vissa tillämpningar finns det dock undan-

tag. Flickorna var bättre i den praktiskt viktiga jokeruppgiften om kolhydraters

förekomst i naturen och deras industriella användning våren 2011 (uppgift 12). I

den hade pojkarna i båda språkgrupperna ett medeltal på bara omkring 2,80 svar-

spoäng. Likaså var de oväntat nog sämre i en annan uppgift i samma prov där det

gällde att förklara vissa fenomen vid uppvärmning av vatten. Pojkarna brukar klara

uppgifter som är integrerade med fysik bättre. (Den som gett sig tid att betrakta en

vattenkastrull på plattan har kanske märkt att vattnet inte värms upp jämnt utan

stegvis, men den brutna processen är kanske inte så lätt att förklara, om man inte

blivit uppmärksamgjord på den.)

På tal om tillämpningar nödgas man konstatera att alla de analyserade exami-

nandkategorierna nådde bottenresultat i en mycket praktisk räkneuppgift våren

2009 som gällde skillnaden mellan mineralsalt och koksalt. De några svenska delta-

garna (28 pojkar och bara 5 flickor) som försökte lösa den uppgiften presterade

under 1 poäng, de finska dock bara lite över (1,34). Ska detta tolkas så att en myck-

et stor del av studerandena i kemi i gymnasierna har svårt att inse dessa koppling-
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ar, trots den krävande lärokursen och de många appellerna till kemins betydelse i

människans vardag. Går tiden åt till att försöka förstå intrikata strukturer och form-

ler för olika kemiska ämnen och reaktioner på papper? Man experimenterar tydli-

gen inte tillräckligt och man ger sig inte tid att diskutera kemins djupare innebörd

och betydelse för människan och miljön. Lärarna och de finländska läromedlen är

fortfarande ganska ”skolmässigt” inriktade. Det ges för få och för undanskymda

kopplingar till vardagen, som vissa läromedel i Sverige gör. Detta märks i SE-pro-

ven, där man försöker uppfylla läroplanens intentioner.   

3.2.13 Fysik

Analysen av de svenskspråkiga abiturienternas resultat i kemi gav alltså inte enbart

ett negativt intryck. Positivt var bland annat att pojkarna presterade något bättre än

flickorna i vissa uppgiftstyper (vilket de inte gjort annars), särskilt mot slutet av den

granskade perioden. Vi kommer nu till en serie prov som länge har varit verkligt

bekymmersamma ur svensk synvinkel, nämligen proven i fysik. De baserar sig på en

mycket lång lärokurs (1 + 7 delkurser) och utgör grunden för teknik och ingenjörs-

vetenskaper vid sidan av matematiken. I det gamla, allmänna realprovet och i

ämnesrealen våren 2006 var de svenska abiturienternas resultat inte särskilt alar-

merande (se Geber 2007, s. 200). De var visserligen någon decimal (0,20–0,30

poäng) sämre än de finskspråkigas, men inte alls lika svaga som i till exempel kemi

och psykologi. Våren 2007 började de emellertid sjunka, för att stiga mot slutet av

perioden (2012). De svenska abiturienternas deltagande och betygspoäng i vårom-

gångarna ser ut så här i jämförelse med de finska. (De svenskspråkiga deltagarna är

så få i fysik i höstomgångarna (bara ett par tiotal) att det inte lönar sig att beakta

dem.)
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Tabell 25. Deltagande och betygspoäng i medeltal i fysik 2007–2012 

(våromgångarna)

V -07 V -08 V -09 V -10 V -11 V -12

Fi po 3423 / 4,14 3445 / 4,09 3392 /4,14 3270 / 3,96 3336 / 4,02  3196/4,14

Fi fl 871 / 4,24 850 / 4,36 878 / 4,24 972 / 3,43 924 / 4,15  910/4,14

S:ma 4294 / 4,16 4295 / 4,14 4270 / 4,16 4241 / 4,07 4220 / 4,05 4109/4,14 

Sv po 210 / 3,90 193 / 3,39 224 / 3,28 187 / 3,54 184/ 4,01   175/4,02

Fi fl 50 / 3,34 37 / 3,76 65 / 3,46 74 / 3,84 55 / 3,91   65/3,86

S:ma  260 / 3,79 230 / 3,45 289 / 3,32 261 / 3,62 239 / 3,87  240/3,98 

Diff i 
medeltal -0,63  -0, 79 -0,84 -0,45 -0,14 - 0,04

Som vi ser deltog de finska och svenska abiturienterna i ungefär samma proportion

(4 : 1) i realprovet i fysik i början av perioden, men totalt sett har de svenska skri-

benterna länge varit något underrepresenterade. Mot slutet av perioden har de

kvinnliga skribenternas antal i båda språkgrupperna ökat, dock inte mycket mera än

deras ökning i gymnasierna innebär. Fluktuationerna mellan åren på den svenska

sidan kan gott vara slumpmässiga. Fysikprovet är ett typiskt ”pojkprov”, med stor

sannolikhet under inverkan av studierna i lång matematik, även om det ingalunda

är omöjligt att avlägga till och med ett gott betyg i fysik med kort matematik i baga-

get. Den viktiga tendensen ur undersökningens synvinkel är emellertid nedgången

för de svenska abiturienterna 2007–2009, och likaså uppgången vårarna 2010–2012 

Vad en medeltalsdifferens på omkring 0,80 poäng mellan språkgrupperna inne-

bär i exakt betygsfördelning demonstrerades redan 2007, då för psykologins del.

Den behöver därför inte upprepas här. Låt oss bara konstatera att det svagaste året,

det vill säga 2009, fick bara drygt 23 procent av de svenskspråkiga höga betyg

(M–L), och bara 1,38 procent laudatur. På den finska sidan var laudaturprocenten

så pass hög som 6,09, vilket alltså överskrider rekommendationen 5 procent.

Andelen M, E och L var tillsammans över 42 procent, nära nog dubbelt så stor som

på den svenska sidan. I antal betyder det mer än 1 800 individer mot de svensk-

språkigas futtiga 22, eller 4 per finskt gymnasium mot bara 1 i vartannat svenskt

(grovt räknat). 

Framstegen för de svenskspråkiga vårarna 2010–2012 är i det perspektivet verk-

ligen stort. Motsvarande andel höga betyg (M, E, L) var 2012 över 33 procent, eller

73 individer, för de svenskspråkiga. Det är 2 skribenter per gymnasium, vilket redan

– 89 –



är acceptabelt. Det är ändå inte riktigt lika bra som på den finska sidan. Skulle inte

de svenska flickorna ha råkat vara lite sämre än tidigare det året, hade resultatet

varit lika gott som på den finska sidan. I gengäld ser vi att den prekära nedgången

2009 och 2010 berodde främst på de svenska pojkarnas svaga resultat (bara ett

drygt B i medeltal). Vi ska ännu inte här spekulera närmare om orsakerna till dessa

ganska kraftiga svängningar. Tidsperspektivet är trots allt ganska kort i jämförelse

med till exempel lärarnas utbildningsnivå och läroplanens och läroböckernas livs-

längd (cirka tio år). Om uppgången håller i sig har ansträngningarna vid UBS och

Åbo Akademi att höja nivån på naturvetenskaperna i de svenska gymnasierna burit

frukt. En annan bidragande orsak kan vara att den svenska läroboksserien blev helt

färdig först 2010. 

I proven i fysik erbjuds 13 uppgifter, men högst 8 får besvaras. Därför blir max-

imipoängtalet detsamma som i biologi och kemi (54 om båda jokeruppgifterna

löses, mot 42 i de prov där högst 6 uppgifter får besvaras). Detta påverkar dock inte

poängmedeltalen, eftersom poängsumman divideras med antalet uppgifter. Det

större antalet uppgifter har dock den följden att antalet skribenter fördelar sig mera

och mot slutet av provet minskar antalet tydligare än i andra prov. Med ett litet

antal svar i en kategori blir resultaten osäkra. Våren 2008 till exempel svarade bara

37 svenska flickor. I en enskild uppgift med mycket få svar kan poängmedeltalet bli

ovanligt lågt, till och med under 1,00. Å andra sidan kan poängen i lätta räkneupp-

gifter stiga till över 5,00, sedan skribenterna kommit underfund med hur uppgiften

ska lösas. Provresultaten i fysik blir alltså mera heterogena än i andra realämnen,

och slumpen kan få större inflytande i små populationer. Med detta i minnet ska vi

betrakta uppgifterna i de tre våromgångar som ur svensk synvinkel var mest kritis-

ka, alltså där poängtalen sjönk. Gällde detta överlag eller var de svenskspråkiga skri-

benterna tydligt svagare bara i vissa uppgifter? Vi ska också undersöka i vilka upp-

giftstyper man kan se tydliga framsteg våren 2011, då de svenska skribenternas

medelpoäng närmade sig de finska. 

Fysikprovet våren 2008 började med en kombinationsuppgift: det gällde att

koppla ihop sex världsberömda fysiker med rätt upptäckt eller rätt forskningsområ-

de. Uppgiften var lätt. Poängmedeltalet blev över 4 i alla kategorier, för de svenska

pojkarna dock lägst (4,09) redan där. I uppgift 2 skulle man grafiskt (i ett koordi-

natsystem) presentera en försökspersons hjärtfrekvens på en cykelergometer som en

funktion av belastningen och uppskatta den maximala effekten och energiförbruk-

ningen. Där blev skillnaderna genast lite större: 0,59 poäng mellan de bästa, de fin-
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ska flickorna (5,26), och de sämsta, de svenska pojkarna (4,67). Ännu större, över

ett helt poäng (2,62 mot 1,41) blev skillnaden i den tredje uppgiften. Där gällde det

att rita upp de krafter som verkar på tre kroppar i rörelse (en ballong, en motorcy-

kel och en snöbräda i vissa situationer). Här kom betydelsen av och svårigheterna i

att förstå och kunna tillämpa vektorer fram (kurs 5 i lång matematik). Uppgiften

visade sig vara svår för alla kategorier. Nästan ännu svårare visade det sig vara att

förklara kraften bakom och rullhastigheten hos en boll på ett sluttande plan. Det

påminner om ett traditionellt, elementärt fysikexperiment men på grund av pro-

blemställningen är det betydligt svårare. 

Tendensen börjar nu synas. De svenska pojkarnas prestationer blir allt sämre ju

mera komplicerade uppgifterna är. Det är svårt att peka ut någon enskild sak i tra-

ditionell fysik (mekanik) som skulle fallera mera än andra. Det skulle i så fall vara

att behärska vektorläran. Alla var svaga i uppgift 10, som handlade om elektriska

fält, och i den första jokeruppgiften, som handlade om satelliters banor. De svensk-

språkiga kom något närmare de finskspråkiga skribenterna i den andra jokerupp-

giften (uppgift 13), som gällde laserns funktionsprincip och egenskaper med tillhö-

rande räkneuppgift och figurritning. Det var få som löste den uppgiften.    

I fysikprovet våren 2009 var de svenska deltagarna lite fler än i de övriga ana-

lyserade omgångarna (se tabell 25 ovan). I det provet var resultatet sämst i förhål-

lande till de finska deltagarna. Där gick dock de första uppgifterna lite bättre. De

svenska pojkarna kom ganska nära de andra kategorierna (där medeltalet låg över

4,00) och de var genomgående lite bättre än de svenska flickorna. Ganska låga blev

allas medeltal i en pikant uppgift on bullernivån på Rolling Stones konsert på

Olympiastadion 2003. Den visade att akustiska frågor kan vara något försummade,

inte tillräckligt praktiskt behandlade i fysikundervisningen. En annan praktisk upp-

gift gick ut på att beräkna kraftbehovet då man ska dra upp en pontonbrygga med

känd tyngd längs en ramp med given lutning. En vektoruppgift igen alltså, som sär-

skilt de svenska skribenterna gick bet på (1,73 mot 2,94 poäng). Bottenresultat pre-

sterades av alla kategorier i uppgift 10 (finska flickor 0,82 och svenska pojkar 0,43

poäng). Där gällde det att beräkna hur stor avlänkningsvinkeln borde vara för att

ett tyngre mässingsklot ska få ett lika stort aluminiumklot att svänga upp i en 90

graders vinkel. Problemet är här tydligen att man måste känna till metallernas spe-

cifika vikt för att kunna räkna ut avlänkningsvinkeln (som tydligen inte behöver

vara lika stor). 

Om provet våren 2009 kan man tillägga att bara 10 svenska pojkar och 3 sven-
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ska flickor vågade behandla en fråga om strålning (uppgift 11). Pojkarna fick ett

hyggligt resultat (2,90 svarspoäng, vilket var bättre än de finska). Flickorna fick ett

miserabelt resultat (0,33 poäng). I den ena jokeruppgiften (uppgift 11), som nästan

hälften besvarade, var de svenska pojkarna 1–2 poäng sämre än alla andra. I den

andra, som få besvarade, lyckades pojkarna däremot ganska bra, medan de få sven-

ska flickorna (5) lyckades sämst. För att betraktas som medelsvår borde en joker-

uppgift ge 4,5 svarspoäng i medeltal. Detta är sällsynt och visar att jokeruppgifterna

faktiskt är krävande. Bara de bästa riskerar välja dem och resultatet är ganska svagt.

I provet 2009 presterade alltså de svenskspråkiga (mycket) dåligt i de svårare upp-

gifterna. Frågorna berörde vektorlära, ellära, akustik och strålning. Våren 2008 var

de ganska svaga ända från början. Positivt sett skulle man alltså kunna tala om en

viss förbättring av grundkunskaperna redan våren 2009, trots det dåliga helhetsre-

sultatet.

Våren 2010 förbättrades helhetsresultatet för de svenskspråkiga avsevärt.

Differensen i betygspoäng till finskspråkiga minskade med nästan hälften (från -

0,84 till -0,45). Detta var främst en effekt av några relativt väl avklarade basuppgif-

ter (i uppgifterna 1–3 med i snitt över 4,00 svarspoäng). Problem kom emot i upp-

gifterna 4–6, som handlade om vattnets våglängd, ett eltågs acceleration och om

rotationsrörelse (i snitt betydligt under 3 svarspoäng). Ju svårare matematiska

beräkningar som krävdes, desto svagare blev resultaten – ett bevis på att sambandet

mellan matematik och fysik kanske borde framhållas mera, särskilt i de svenska

gymnasierna. Denna gång gällde underläget dessutom ellära (kapacitans och resis-

tens hos en kondensator, med figur) och virvelströmmar. Däremot klarade de sven-

ska flickorna en uppgift med anknytning till kemi bra (uppgift 9). Den handlade om

röntgenfluorescensanalys (mätning av vattenfärger med hjälp av röntgenspektrum).

Det var som vanligt ganska få som löste jokeruppgifterna, särskilt uppgift 12 som

handlade om elfält och magnetfält, och de svenska pojkarna blev sämst i den. De

svenska flickorna (38) presterade i sin tur sämre i den andra jokerfrågan. I den gäll-

de det att redogöra för de biologiska verkningarna av joniserande strålning, dess

medicinska tillämpningar och möjligheter att skydda sig mot den. 

Våren 2011 gick alltså fysikprovet ännu lite bättre för de svenskspråkiga exami-

nanderna. Medeltalet i svarspoäng blev 3,50 för pojkarna och 3,48 för flickorna, vil-

ket var bara 0,10 till 0,20 poäng mindre än för de finskspråkiga. I vilka avseenden

hade de gått framåt? I båda de första uppgifterna lyckades de svenska nu pojkarna

ungefär lika bra som de finskspråkiga, flickorna till och med bättre. Den ena var en
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kombinationsuppgift av kroppars storlek och den andra en beskrivning och beräk-

ning av en kastkurva. När det gällde att beräkna plana vågors längd och hastighet

vid brytningar var de svenska skribenterna 0,20–0,40 poäng bättre (uppgift 4).

Däremot misslyckades pojkarna, men inte flickorna i uppgift 6, som gällde en plan-

kas rätta lutning mot väggen (för att den inte skulle börja glida). Där fanns en fatal

översättningsmiss. I uppgifterna 7–9 gick det sämre. Där gällde det bland annat att

mäta el- och magnetströmmar. En finurlig uppgift om en dörrstängares effekt miss-

lyckades för alla kategorier, men i uppgift 11 där det gällde att mäta hjärtats pump-

effekt igen gick det lika bra för de svenskspråkiga som för de finskspråkiga. De sven-

ska skribenterna hade nu kanske tagit lärdom av uppgift 2 våren 2008. 

Jokeruppgifterna 2011 handlade påpassligt om elektroner (uppgift 12) och utby-

te av glödlampor och lysrör mot diodlampor (uppgift 13). Endast i dem var de

svenskspråkiga skribenterna sämre än de finskspråkiga, pojkarna och flickorna väx-

elvis. Det är intressant att märka att de som vågade sig på eller hann med denna

aktuella uppgift inte var riktigt insatta i nackdelarna med glödlampor och i diod-

lampornas funktion, fastän de säkert hade hört talas om dem på grund av EU-direk-

tivet att frångå glödlamporna. Poängmedeltalet för alla grupper stannade under

3,00 (av 9 möjliga). Den svåra, mest poänggivande delen av uppgiften var att

beskriva hur ljus uppstår i en glödlampa respektive i ett lysrör och en diodlampa.

Läroböckerna (och undervisningen) hade kanske inte hunnit med på denna punkt,

utan det gällde att ha varit vaken för aktuella företeelser och kunna koppla vad man

hört till sina fysikstudier. Oberoende av det skulle fysiklärarna säkert kunna bekräf-

ta huruvida de framsteg som siffrorna antyder faktiskt beror på medvetna ansträng-

ningar.  

Under den iakttagna perioden (2007–2011) har alltså de svenska abiturienter

som valt provet i fysik gjort avsevärda framsteg, särskilt i traditionell fysik (meka-

nik). Som en förklaring till detta framkastades att den svenska läroboksserien blivit

helt färdig, som en annan de utvecklingsprojekt i naturvetenskaper som vidtagits.

Om man vill peka på någon svaghet skulle det vara ellära och strålning, det vill säga

de sista kurserna i gymnasiet. Analysen visar att det lönar sig att reagera och försö-

ka bli bättre också i ett krävande läroämne.  
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1. Språkdominansen i SE är egentligen en följd av de gamla läroverkens ställning som latin- och
språkskolor och av landets tvåspråkighet. När finskan blev undervisningsspråk i stället för sven-
skan i de finska läroverken 1872 behöll ändå svenskan sin ställning som ett viktigt bildnings-
språk. Det dominerade ju ämbetsverk och universitet långt in på 1900-talet. När det ryska för-
trycket och den obligatoriska ryskan försvann 1917 förstärktes de inhemska språkens ställning.
Därefter ökades också stegvis de främmande språkens utrymme. Först tyskans, därefter engel-
skans. Nödvändigheten av att behålla både det andra inhemska och åtminstone ett främmande
språk i examen ifrågasattes därför inte på allvar förrän på 1970-talet. (Se närmare Kaarninen &
Kaarninen 2001, s. 286.)

2. Privatskolorna, som utgjorde över hälften av läroverken, kunde ha ett lite annat språkprogram.
De kunde till exempel börja med engelska eller tyska och ta in det andra inhemska språket ett
eller ett par år senare. Därför hade den långa tyskan en ganska stark ställning i SE ännu på
1980-talet. På grund av det andra inhemska språkets ställning som obligatoriskt långt språk
kunde man dock inte pruta på detta i timplanen i alltför hög grad före 1981.

2.4  Språkproven

Språkproven har utgjort en dominerande del av studentexamen i Finland sedan

gammaltq. Fastän man inte räknar provet i modersmål till dem utgjorde de hälften

av de obligatoriska proven mellan 1947 och 2005, och den som ville kunde dessut-

om avlägga ett eller två prov i främmande språk till enligt kortare lärokurs. En van-

lig provkombination för dem som avlade sex prov, vilket tidigare var maximum, var

modersmål, det andra inhemska språket, engelska, matematik, realprovet och ett

främmande språk (tyska, franska eller ryska). En viktig förändring för språken sked-

de redan 1981, då det blev möjligt att avlägga också det andra inhemska språket

svenska som B-språk. Dittills hade det i regel utgjort det längsta språket, antingen

enligt lång (A-nivå) eller medellång lärokurs (B-nivå)w. Detta var en följd av att eng-

elskan (eller ett annat främmande språk) i och med grundskoleformen för de flesta

finskspråkiga tog status av långt obligatoriskt språk, A-språk, (se Cavonius 1982,

Kaarninen & Kaarninen 2001, Geber 2010). Därmed blev svenskan B-språk för de

flesta finska examinanderna också i studentexamen, medan finskan förblev ensamt

rådande A-språk för de svenskspråkiga ända fram till 1992. 

1981 ändrades studentexamen så att proven på A- och B-nivå i svenska ännu låg

ganska nära varandra i svårighetsgrad. De kunde till exempel ha gemensamma

delar. Vartefter timantalet i svenska i grundskolan sjönk differentierades också pro-

ven i A- och B-svenska (se Nationalspråksutredningen och Geber 2010). Måhända

dock inte så mycket som den faktiska minskningen i veckotimmar per år skulle ha

förutsatte. Genom en kompromiss i grundskolereformen hade de svenskspråkiga

studerandena fått rätt att påbörja det andra språket som frivilligt ämne redan på

grundskolans lågstadium. Tack vare det uppnådde de A-nivå också i engelska inför
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3. Timantalet i B-svenska kom stegvis att skäras ner från det ursprungliga 20 ända till 11 (med de
fördjupade kurserna i gymnasiet 13). Det är nästan mindre än i de frivilliga språk som påbör-
jades redan i grundskolan (B2-språken). De kunde ha 12 till 13 timmar sammanlagt. SEN höll
dock fast vid svenskans ställning som ett medellångt språk (B1), med en kravnivå som låg när-
mare A-språken än B2- och B3-språken. Måhända har denna höga kravnivå i förhållande till
timantalet bidragit till motviljan mot det och till resultatförsämringen 2002–2004, när det redu-
cerade timantalet började verka i och med den ökade valfriheten i timfördelningarna 1993.

4. Man försökte särskilt öka valen av andra långa språk än engelska, och det anslogs också en sär-
skild timresurs. Den drunknade dock i statsandelsreformen 1992, när finansieringen baserades
på antalet studerande i stället för antalet timmar. 

gymnasiet, en rätt som också sorgfälligt har utnyttjats. Som en följd av detta avläg-

ger de flesta svenskspråkiga abiturienterna fortfarande två språkprov på A-nivå.

Bara ett fåtal finskspråkiga, högst 10 procent, gör likadant. Det är närmast de som

valt också ett annat långt språk vid sidan av A-engelskan i grundskolan och fullföljt

studierna i det ända upp i gymnasiet. Som antyddes i inledningen till rapporten är

detta en dold fördel för de svenskspråkiga abiturienterna som inte syns i betygssta-

tistiken, eftersom betygspoängen (röstetalen) ges oberoende av provens nivå.  

En annan viktig reform var utökningen av möjligheten att avlägga språkprov

redan på hösten. Det ledde till att särskilt de som inte har matematik kan avlägga

extra prov i två eller till och med flera främmande språk, oftast tyska och franska.

Utvidgningen av språkprogrammet i grundskolorna på 1980-talet var ett försök att

”rädda” de långa studierna i både svenska och andra främmande språk än engelskar.

Den ökade språkdominansen också i gymnasiet och studentexamen, åtminstone

vad antalet tillgängliga prov beträffar. Ända fram till 2005 förekom dessutom dis-

pensprov i främmande språk för dem som på grund av till exempel skolgång utom-

lands eller invandrarbakgrund hade befriats från det andra inhemska språket. Fram

till 2005 var språkproven alltså många och förgrenade, och studentexamensnämn-

dens språkutskott hade ett stort sjå med att konstruera och administrera dem.

Examensreformen 2004–2006 var ett försök att minska språkdominansen och stär-

ka matematikens och realprovens ställning. Den utvidgade valfriheten, som kom att

drabba särskilt svenskan, var ett led i denna strävan.        

2.4.1 Det andra inhemska språket

2.4.1.1 Svenska för finska examinander 

Svenskans ställning i studentexamen tilldrog sig stor uppmärksamhet inför exa-

mensreformerna 2004–2006, på både finskt och svenskt håll. Det var ju första gång-
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5. Svenskans försämrade ställning har dryftats i en arbetsgrupp i statsrådet fram till våren 2012.
Arbetsgruppens yrkanden leder synbarligen inte till någon stor förbättring, lika lite som
Nationalspråksutredningen. Alla förbättringsförslag hotar gå om intet i de ekonomiska åtstram-
ningarna av ekonomin. 

6. På grund av den stora spridningen av proven och omtagningsmöjligheter är det mycket kompli-
cerat att komma underfund med det verkliga bortvalet. När MTV 3 uppger att 75 procent av
flickorna och hela 43 procent av pojkarna väljer bort svenskan våren 2012, är procenttalet rikt-
givande. Men det baserar sig uppenbarligen bara på vårterminens anmälningsstatistik, vilket
inte kan anses vederhäftigt eftersom en betydande del av abiturienterna avlägger prov i sven-
skan redan på hösten. En tredjedel (cirka 700) avlägger provet i A-svenska och nästan hälften
(över 8 000) i B-svenska på hösten. Man får ett riktigare närmevärde för en hel årskull genom
att slå samman vårens och föregående hösts deltagarantal och därefter subtrahera den som tar
om ett underkänt prov eller försöker höja betyget i ett redan godkänt prov (som i
Nationalspråksutredningen). Men ett exakt tal skulle man få endast genom att utgå från en hel
årskull i gymnasiet sedan alla fullgjort sin examen. I varje omgång borde man dessutom frånse
dem som skriver endast enskilda prov och inte ens har för avsikt att avlägga hela examen. Dessa
kategorier beaktas inte längre i undersökningarna, utan de måste plockas fram särskilt utifrån
anmälningarna eller betygsförteckningarna. I kapitel 3.4 ser vi att medeltalet för studenternas
val av svenska ligger omkring 60 procent, och att de som valt bort svenska till stora delar finns
bland dem som fått separat betyg. Detta gör bilden av de ordinarie gymnasisternas intresse för
svenskan något ljusare. 

en i historien som svenskan skulle bli frivillig i studentexamen i Finland, även om

frågan hade diskuterats långt tidigare i flera kommittéer och också i själva student-

examensnämnden (se Geber, Magma PM 2010). Konsekvenserna för examensdel-

tagandet och de finska gymnasisterna utreddes i Nationalspråksutredningen 2010t. På

grund av frågans betydelse för tvåspråkigheten i Finland och av det stora intresset i

Svenskfinland och Sverige finns det dock skäl att komplettera och utveckla huvud-

argumenten. 

Enligt flera samstämmiga beräkningar väljer minst en tredjedel av de finska

abiturienterna nu helt bort provet i svenska (våren 2012)y. Det sker vanligen till för-

mån för något realprov, i viss mån också för matematiken. Dessutom skriver en

andel examinander svenska som ett extra, helt frivilligt prov. De sistnämnda och de

som helt valt bort provet är tvungna att avlägga både ett realprov och det ena pro-

vet i matematik för ett få ett fullständigt studentexamensbetyg. Av de 9 647 exami-

nander som avlade B-svenska våren 2011 var det frivilligt för 2 149. Hösten 2011 var

2 031 av 8 460 deltagare frivilliga, alltså drygt 20 procent. Provets status som obli-

gatoriskt eller frivilligt ämne har betydelse för resultatnivån, som vi såg redan angå-

ende matematiken och realproven. I vilket fall som helst utgör både de finska abi-

turienter som helt väljer bort svenskan och de som tar den som ett frivilligt prov en
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7. Försöken med större valfrihet i SE inleddes 1998 i ett litet antal gymnasier (13). De utökades till
över 50 senare (2001). Det utvidgade försöket inverkade givetvis ansenligt på statistiken, varför
det enda korrekta jämförelsetalet är 1996 (eller 1997) då alla avlade provet i det andra inhemska
språket som obligatoriskt.

7b. I bortvalsandelen ingår här också yrkesstuderande, vuxna och andra som fått så kallat separat
betyg och inte fullbordat studentexamen. Räknar man bort dem blir andelen bortval något
mindre, cirka 60 procent av de färdiga studenterna. Det ger ett överslag utifrån stickproven i
kapitel 3.4 vid handen.

mycket större andel av årskullen än de svenska abiturienter som gör lika med fin-

skan.

Det förefaller dock som om ökningen av bortvalet av provet i svenska i viss mån

skulle ha stannat av. Uppbromsningen är naturlig: bortvalet har ju till och med

överskridit den andel som man kan förvänta sig (25 procent) om bortvalet skulle

fördela sig jämt på de fyra valfria obligatoriska ämnena. Deltagarantalet för alla

kategorier i vår- och höstomgångarna har utvecklats på följande sätt jämfört med

engelskan (de finska examinanderna) under perioden 2007–2012:

Tabell 26. De finska examinandernas deltagande i proven 

i svenska och engelska

v -07 h -07 v -08 h - 08 v - 09 h -09 v -10 h -10 v -11 h -11 v-12

Svenska A 2042 1159 1796 1065 1800 955 1686 871 1642 871 1563

Svenska B 13819 10766 11849 9744 11061 9429 10252 9099 9994 8683 9134

Engelska A 23220 14122 22417 13814 22026

Antalet skribenter i provet i B-svenska var nere i cirka 60 procent av det ursprung-

liga antalet redan tre år efter reformen, våren 2007. Knappt 14 000 på vårarna och

11 000 på höstarna (cirka 25 000 prov) mot cirka 24 000 plus 12 000 prov år 2001.

Därefter har detta antal fortsatt att sjunka med över 1000 skribenter årligen.

Läsåret 2012 deltog knappt 8 700 på hösten och drygt 9 000 på våren, sammanlagt

ungefär 17  700 eller över hälften så många som det ursprungliga antalet i B-sven-

ska (38  000) före 1996. Då var provet i svenska obligatoriskt för alla, utan några

”försök” med bortvalu, vilket ju egentligen är den korrekta jämförelsen. Går vi till-

baka till den tiden blir bortfallsandelen ännu större, men inte numerären, eftersom

antalet omtagningar och det totala antalet prov i alla ämnen ökade 1996–2001.
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Tillskottet av det mera stabila antalet skribenter, cirka 2600 i provet i A-svenska

(hösten 2011 och våren 2012) förbättrar helhetsbilden något. Men drygt 20 000 av

de ursprungliga 36 000 skribenterna i svenska (omtagarna medräknade) är ändå en

alldeles tillräckligt stor minskning för att det kan föra med sig allvarliga konse-

kvenser för de högskoleutbildades kunskaper i landets andra nationalspråk. 

Av tabell 26 syns inte att andelen pojkar som valt att avlägga provet i svenska (på

A- eller B-nivå) utgör under 30 procent av hela antalet (våren 2012: 3 468 pojkar mot

7 629 flickor). Det är betydligt mindre än de manliga examinandernas totala andel

(cirka 40 procent) i studentexamen. Så länge provet i svenska var obligatoriskt för alla

var andelen pojkar givetvis densamma som i hela examen. Valfriheten har alltså lett

till att särskilt de finska pojkarna hellre väljer något annat obligatoriskt ämne och där-

för sannolikt studerar och lär sig mindre svenska än flickorna. I engelska är förhållan-

det mellan pojkar och flickor gynnsammare, mera ”normalt”, med hänsyn till hela

antalet gymnasiepojkar. Ungefär 40 procent av pojkarna har nämligen valt engelskan

i sin examen, antingen som obligatoriskt eller som frivilligt ämne.     

Som redan antyddes kan dock ett bortval av det andra inhemska språket ur exa-

men vara (bara) ett strategiskt grepp. Examinanden har kanske trots bortvalet stu-

derat svenska lika mycket och förhoppningsvis också lika flitigt som de andra (minst

sex veckotimmar på högstadiet och fem till sju kurser i gymnasiet). De egentliga

individuella bevekelsegrunderna till examensbeteendet kan man inte få reda på

utan en mycket noggrant planerad förfrågan till bortväljarna och jämförelse med

väljarna. Påståendet att examinanderna i gemen skulle välja bort provet i svenska i

studentexamen därför att de hatar språket eller inte tror sig klarar av provet behöver

alltså inte vara sant. Åtminstone inte för allas, kanske inte ens för de flestas vid -

komman de.     

Minst lika bekymmersamt som det stora bortvalet av provet i svenska bland de

finska abiturienterna är den nedgång i kunskaperna som valfriheten uppenbart har

lett till. Också detta fenomen, som började samtidigt som det ökande bortvalet för

över tio år sedan, påvisades i Nationalspråksutredningen. Studentexamensnämnden

har varit tvungen att sänka poänggränserna kraftigt upprepade gånger för att hålla

de tidigare betygsandelarna någorlunda oförändrade i den relativa slutbedömning-

en. 

Alla språkprov i SE har visserligen blivit lite svårare under 2000-talet genom att

andelen egen produktion (öppna svar, korta dialoger och så vidare) ökat och de

receptiva delarna börjat viktas något lägre. Men om detta skulle vara huvudorsaken
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till de sänkta poänggränserna i svenska borde ju samma förändring synas också i

engelska och de övriga språken, vilket det inte gör, åtminstone inte i samma

utsträckning. 

Studera poänggränserna för de högsta betygen L,E och M i några våromgångar

i A- och B-svenska i jämförelse med gränserna för samma betyg i A-engelska under

den sagda tioårsperioden. (Poänggränserna i finska, som är betydligt högre, pre-

senteras och diskuteras i kapitel 2.4.1.2)

Tabell 27.

v -03 v -07 v -09 v -12

L E M L E M L E M L E M

Sv A 276 254 232 272  245 221 270  245  221 265  238  214

Sv B 264 238 210 262  236 210 248  215  184 251  218  189

Eng A 275 253 229 272  250 228 271  249  226 272  252  232

I en relativ bedömning är det naturligt att poänggränserna varierar från år till år

och från omgång till omgång. Det är den relativa bedömningens uppgift att mot-

verka eventuella fluktuationer i provens svårighetsgrad eller till och med hos popu-

lationen. Engelskan med sitt stora och ganska konstanta deltagarantal (24 000 per

år) är därför ett ganska stabilt ämne. Poänggränserna varierar bara några få poäng

upp eller ner. I både A- och B-svenska har det däremot skett tydliga hopp neråt vart

annat eller vart tredje år, särskilt i B-provet. Förändringarna är så pass markanta

och systematiska att de inte kan förklaras med att proven i vissa omgångar skulle ha

varit svårare. Som tabellen visar sänktes poänggränserna för de högsta betygen

ordentligt mellan våren 2007 och våren 2009 då verkningarna av reformen slog

fullt ut. Då kom de gymnasiestuderande som visste om valfriheten från början upp

i examen. Stora förändringar i den nedre ändan av skalan, som inte syns i tabellen,

hade skett redan 1998–2002. Då pressades gränserna för det lägsta godkända bety-

get ner från cirka 130 till 110 (en omgång ända till 100) efter omröstningar i be -

döm ningskonferenserna i plenum! Intressant nog skedde detta just under de år då

valfriheten förbereddes.

Poänggränserna för laudatur i A-svenska har dock hållits på en mera dräglig

nivå, det vill säga över 265 poäng. Detta är plausibelt: det är ju de mest intresserade

och språkbegåvade som studerar svenska på A-nivå och som väljer detta prov. De

sämre abiturienterna i A-lärokursen kan ju byta till B-nivå utan att förlora betyg-
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8. Valet av provnivå i förhållande till studierna i svenska går att reda ut. Den lärokurs som stude-
ras uppges nämligen i examensanmälan och tas också upp i undersökningarna. Hösten 2011 var
anmälda byten neråt ganska få, bara 188 (av 7404), men då saknades kursuppgifter för över en
tredjedel av skribenterna. Föregående vår då kursuppgifterna var närmast fullständiga var anta-
let byten dubbelt så många, 412 av 7193, alltså cirka 7 procent. Men i jämförelse med finskan
(cirka 25 procent) var andelen byten ändå liten. Också detta är naturligt. A-finska studeras ju av
så gott som alla och A-svenska bara av de mest intresserad. De enspråkiga skribenterna i A-
svenska behöver inte konkurrera om de högre betygen i samma utsträckning som de som avläg-
ger A-finska.

9. I läroplansgrunderna 2004 bands målnivån i språken för första gången till en bearbetning av
den europeiska nivåskalan. Då sattes kravnivån för goda kunskaper (8 på skolbetyget) ett steg
högre i engelska än i de andra A-språken med hänvisningen till den ökande naturliga inlärning-
en av engelska utanför skolan. Med mycket större skäl hade den kunnat höjas också i A-finska,
men det gick inte an av hänsyn till A-svenskan och de enspråkigt svenska studerandena. I stället
beslutade man att försöka få de tvåspråkiga studerandena att välja den modersmålsinriktade fin-
skan där kravnivån är högre.  

spoäng – tvärtom vinna sådana.i Däremot har man varit tvungen att sänka de näst

högsta poänggränserna också på A-nivå, så att man kan få E och M med 20 råpo-

äng mindre än i A-engelska, trots att A-engelskan borde vara lite svårare enligt läro-

plansgrundernao. 

Vad innebär sänkningen av poänggränserna? I provet i B-svenska kan en skri-

bent få det relativt höga betyget M med ett poängtal som med nöd och näppe skul-

le ha berättigat till ett B för drygt femton år sedan. I vissa fall har alltså kravnivån

på B-svenska sjunkit med två betyg sedan den obligatoriska svenskans tid. Uttryckt

i beskrivningarna på nivåskalan i läroplansgrunderna 2004 (s. 92 och 230–231)

innebär det en nedgång från nivån B1.2 i förmågan att förstå svenska i tal och skrift

(”flytande grundläggande språkfärdighet”) till A2.2 (”grundläggande språkfärdig-

het stadd i utveckling”) och i förmågan att skriva svenska från B1.1 (”fungerande

grundläggande språkfärdighet”) kanske ända till A.2.1 (”den grundläggande språk-

färdighetens begynnelseskede”). Det är bara aningen mer än det som krävs av en

grundskoleelev i årskurs 9. 

Det är mycket svårt att visa hur mycket sämre de finska studenternas kunskaper

i svenska har blivit efter införandet av valfriheten. Dels på grund av det spridda exa-

menssystemet, och dels på grund av de antydda smärre förändringarna i provets

uppbyggnad och innehåll. I Nationalspråksutredningen visades tydliga tecken på den

kvalitativa försämringen på två andra sätt än här: i nedgången i medeltalspoäng

under en mycket lång tidsperiod och genom en punktundersökning hösten 2004

(Takala 2005). Den senare visade att bara 40 procent av skribenterna i B-svenska

nådde upp till nivån B1.1–B1.2 på alleuropeiska nivåskalan som åberopas som en
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norm i läroplansgrunderna. Resultatet förefaller trovärdigt i jämförelse med skri-

benternas råpoäng i provdelarna. Särskilt i den lättfattligaste av dem, de så kallade

kommunikativa skrivuppgifterna i slutet av proven, som tillsammans kan ge nästan

en tredjedel av hela poängantalet: maximalt 99 av 299). 

När denna rapport skrivs pågår ett omfattande evalueringsprojekt i SEN:s språk-

utskott. Syftet är att undersöka hur väl man har lyckats göra sådana provuppgifter

som motsvarar den uppställda nivån. Om projektet leder till resultat skulle man

kunna försöka komma underfund med hur mycket eller lite provens svårighetsgrad

faktiskt har förändrats under den här väsentliga tidsperioden (1996–2012). I en sådan

retrospektiv studie borde också förändringarna i läromedlen i svenska beaktas, efter-

som innehållet i lärokurserna i språk är betydligt allmännare beskrivna i det natio-

nella styrdokumentet, läroplanen, än övriga läroämnen. (Om orsakerna till detta och

om läromedlen i svenska, se närmare Geber 2003, 2007 och 2009.)

Det skulle finnas mycket annat att hämta ur SEN:s undersökningar i språk och

i den så kallade itemanalysen. Där finns siffror om regionala differenser, könsskill-

nader, framgången i delproven och om skillnader beroende på provets status (obli-

gatoriskt eller frivilligt prov). Men eftersom denna rapport huvudsakligen gäller de

svenska gymnasisternas framgång måste vi gå vidare till proven i finska. Några

saker till om svenskan kommer fram i jämförelserna där. 

Däremot finns det tyvärr ingen undersökning av vad siffrorna och nivåerna

konkret innebär i studenternas förmåga att uttrycka sig i tal. De svaga resultaten i

Utbildningsstyrelsens utvärderingar av inlärningsresultaten i svenska årskurs 9 i

den grundläggande utbildningen ger inte mycket att hoppas på (se utvärderingen

för 2009, Tuokko, s. 10). I den nådde nämligen bara 42 procent upp till nivå A2.1.

Av de finska pojkarna nådde inte ens 20 procent till nivå A1.3 (”fungerande ele-

mentär språkfärdighet”), vilket skulle motsvara ungefär lågstadienivå i ett A-språk. 

En annan, ännu svårare fråga är hur studiemotivationen för svenskan inte bara

i gymnasiet utan också i den grundläggande utbildningen och yrkesutbildningen

har påverkats av att den är frivillig. I beredningen av valfriheten var en välmenande

tanke, kanske en illusion eller en undanflykt för språkpolitiska syften, att valfrihe-

ten skulle förbättra motivationen att lära sig svenska. Ansvariga tjänstemän, politi-

ker och till och med en del lärare hänvisar ofta till att svenskan fortfarande är ett

obligatoriskt ämne på skolschemat med ungefär lika många kurser och veckotim-

mar som tidigare (från och med 1993). De finska högskolelärarna har klagat hög-

ljutt över högskolestuderandes bristfälliga grundkunskaper i svenska de senaste
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10. Finskans frivillighet på Åland åberopades på ett fult sätt i beredningen av valfriheten av sven-
skan i SEN. Landskapspolitikerna, som givetvis var för reformen, poängterade för undervis-
ningsministern att majoriteten av de åländska grundskole- och gymnasiestuderandena ändå stu-
derar finska trots läroämnets frivillighet (i läroplanen). De lät bli att framhålla att en stor del av
gymnasisterna vid Ålands lyceum avlade landskapets så kallade gymnasieexamen utan finska
just för att undgå finskan i studentexamen. Efter det att valfriheten infördes har de åländska
gymnasisterna återgått till att avlägga finländsk studentexamen, men den stora majoriteten av
dem väljer bort finskan. Hösten 2007 avlade bara 6 provet i B-finska (plus någon enstaka A-fin-
ska) och våren 2008 24 av sammanlagt över 130 studerande. Numera avlägger få skribenter fin-
ska på Åland. Av detta syns tydligt den åländska bevekelsegrunden för valfriheten och också
konsekvenserna av den.

åren. Högskolelärarna är ju de som undervisar i, handleder eller examinerar de stu-

derande i de allmänna språkstudierna på universitet och yrkeshögskolor och försö-

ker få upp alla studerande till det lilla språkprovets nivå i svenska. De har dock inte

belagt sitt intuitiva intryck av försämringen genom till exempel tentamensanalyser.

Också detta fenomen skulle vara en angelägen forskningsuppgift, helst innan det

eventuellt kan bli aktuellt att skära ner på svenskan också på högskolenivå. 

2.4.1.2 Finskan för svenska examinander

Också resultatnivån i finska beskrevs på ett allmänt plan i National språks utred ningen

2010 och redan i gymnasierapporten 2007. Det finns dock skäl att uppdatera vissa

resultat och fördjupa diskussionen som vägledning för skolorna och lärarna.

Finskundervisningen, och därmed också mätningen av gymnasisternas kunskaper i

studentexamen, dras med av två stora problem, som kommer fram i proven och

prov resultaten i finska. Det ena gäller proven i förhållande till studierna, det vill

säga studerandenas val av provnivå. Det andra är den växande naturliga eller så kal-

lade infödda tvåspråkighetens inverkan på resultaten och bedömningen. 

Proven i finska som det andra inhemska språket skiljer sig historiskt sett från

proven i svenska. Prov på B-nivå i finska tillkom först 1992 efter påtryckningar från

Åland, där engelskan enligt skollagarna och läroplanerna utgör det långa ”för ele-

ven främmande” språket, ända från årskurs 3 i grundskolan. På Åland läses finska

endast som ett frivilligt läroämne, såvida det inte helt väljs bort, vilket där också är

fullt legalt och också i viss mån skerqp. Ända fram till 1989 hade de ålänningar som

också ville lära sig finska studerat det enbart enligt A-lärokurs på samma sätt som

alla de andra svenskspråkiga studerandena. Eftersom också riksläroplanen förutsat-

te förekomsten av B-finska i teorin, skapades en sådan lärokurs för alla, inte bara för
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de åländska studerandena. Den trädde i kraft i gymnasiet i och med läroplansrefor-

men 1994. Därefter kunde alla svenskspråkiga abiturienter välja provet på B-nivå,

oberoende av på vilken nivå de hade studerat finska. Så blev det också i praktiken.

Numera väljer cirka 400 (av cirka 2000) svenska abiturienter per år att avlägga B-

provet i finska. De flesta av dem är från landsbygden i svenska Österbotten. De väl-

jer B-provet främst för att inte behöva tävla med de tvåspråkiga studerandena om

betygsandelarna på A-nivå i den relativa bedömningen. 

Eftersom en stor del enspråkigt svenska studerande fortfarande ändå föredrar

att avlägga provet i finska på A-nivå, har provet i B-finska kommit att bli ett slags

tillflyktsort för dem som inte haft någon nämnvärd framgång i studierna eller som

inte vill tävla med de tvåspråkiga examinanderna om de högre betygen i A-finska.

Detta innebär att B-skribenterna i finska inte ens kan förväntas placera sig på en

normalfördelning på samma sätt som skribenterna i B-svenska. Detta syns tydligt

såväl i råpoängen som i poänggränserna och betygsfördelningen. Jämför som exem-

pel följande råpoäng och betygspoäng i A- och B-finska från hösten 2011 med mot-

svarande siffror i B-svenska våren 2012. (För svenskans del utgör vårens resultat ett

bättre jämförelseobjekt med hänsyn till deltagarantalet, fastän proven är olika.) En

del av skribenterna försöker visserligen höja sitt betyg senare men den eventuella

resultatförbättringen är försumbar i detta sammanhang. 

Tabell 28. Råpoängen och betygspoängen i A- och B-finska hösten 2011 

jämfört med desamma i svenska våren 2012 (de egentliga skribenterna).

Antal skribenter Råpoäng (i medeltal) Betygspoäng (medeltal)

A-finska 1183 235,0 4,69

A-svenska 644 209,9 4,18

B-finska 242 181,5 3,66

B-svenska 7404 173,2 4,20

I tabellen ser vi att resultaten i A-finska och A-svenska är rättvisa på så sätt att de

svenska skribenterna i A-finska får högre betyg tack vare ett högre råpoängsmedel-

tal. Betygen i B-finska blir däremot åtminstone statistiskt sett orättvisa.

Skribenterna i finska får ett betydligt lägre betygsmedeltal (3,66 är något mellan B

och C) fastän de har 8 råpoäng mera (181,5 mot 173,2). 

Skillnaden syns också om vi jämför betygsgränserna och betygsfördelningen i

B-finska och B-svenska föregående höst (2011):
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11. Till skillnad från modersmål handlar det om helt olika prov i finska. Det är dock svårt att hävda
att proven i B-finska skulle vara så mycket lättare än proven i B-svenska som skillnaderna i
poänggränserna antyder. Snarare kan det vara tvärtom. Båda provens svårighetsgrad uppskattas
numera per item på språkskalan i läroplansgrunderna när de konstrueras.  Evalueringsprojektet
kan kanske kasta mera ljus över denna fråga. 

Tabell 29. 

Betygsgränserna (lägsta poängtal för respektive betyg) i B-finska och svenska hösten 2011

L E M C B A I+ I I- x)

B-finska 252 235 209 181 146 110 104 99 86

B-svenska 252 220 192 161 130 104 100 94 86

x) De olika gränserna för I har betydelse i händelse av kompensation: ett högre I-

betyg är lättare att kompensera med höga poäng i andra obligatoriska prov. (Se

SEN:s allmänna anvisningar, s. 17)

Betygsfördelningen i procent (antalet skribenter givet i tabell 28 hösten 2011

L E M C B A I

B-finska 3,69 7,05 16,11 24,50 24,50 17,79 6,38  (N = 242)

B-svenska 4,96 14,79 19,99 24,18 19,86 11,05 5,16  (N = 7404)

Poänggränserna särskilt för mellanbetygen sattes alltså lägre i B-svenska än i B-fin-

ska hösten 2011 (och oftast även i andra omgångar). Det ledde till att de finska skri-

benterna i medellång svenska fick betydligt högre betyg än B-skribenterna i finska,

trots att de hade sämre råpoäng. Denna skillnad skulle vara en verklig orättvisa om

proven vore ekvivalenta och skribenterna skulle tävla om samma studieplatser i

nämnvärd utsträckningqq. Nu är så inte fallet. B-skribenterna i finska utgörs ju

huvud sakligen av ett begränsat antal österbottniska landsbygdsstuderande, särskilt

pojkar. Majoriteten söker sig till yrkeshögskolor med kvotering för de svensksprå-

kiga.

Varför kan man då inte ge de svenska skribenterna i B-finska minst lika höga

betyg som de finska i B-svenska utifrån råpoängen? Som ovan visades är förskjut-

ningen av kravnivån i B-svenska så att säga ett historiskt faktum, medan resultatni-

vån i B-finska från första början varit låg. Den har ungefär motsvarat den verkliga

prestationsnivån i den (ganska lilla) grupp som uppstått huvudsakligen de svagaste
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som studerat A-lärokurs själva valt att byta till B-nivå. Snarast är det alltså så att de

finska skribenterna får för höga betyg, medan de svenska får ganska rättvisa med

hänsyn till deras verkliga prestationsförmåga. SEN har insett detta faktum, många

gånger först efter argumentering i plenum, och accepterat den sneda betygsfördel-

ningen neråt i B-finska (och uppåt i A-finska), trots att en sådan diskrepans strider

mot det relativa bedömningsfarandet. Likadana hänsyn har tagits i andra ämnen

med små eller på något annat sätt speciella skribentpopulationer, till exempel i

ryska, latin och samiska. 

Vi kommer nu till A-finskan och de tvåspråkiga studerandenas inverkan på pro-

ven och bedömningen. Den frågan är betydligt viktigare än de svaga resultaten i B-

finska, eftersom den gäller de bästa och relativt sett ganska många skribenterna på

laudatur-, eximia- och magnanivå. De kan tänkas söka till tvåspråkiga högskolor där

de måste tävla om antagningspoängen med en stor mängd goda finskspråkiga

sökande. Ett högt betyg i A-finska på studentbetyget berättigar också till befrielse

åtminstone från textförståelsedelarna i högskolornas allmänna språkprov (”det lilla

språkprovet”).

Redan på 1980-talet stod det klart att den växande andelen tvåspråkiga elever i

de svenska skolorna i Finland skulle komma att orsaka problem i den traditionella

undervisningen och bedömningen åtminstone i finska, kanske också i modersmål

och vissa realämnen. Av den anledningen skapades den så kallade modersmålsin-

riktade lärokursen i finska som ett led i skolstyrelsens (senare Utbildnings styrel -

sens) handlingsprogram för undervisningen av tvåspråkiga och finskspråkiga elever

i de svenskspråkiga skolorna. Kursen har funnits på grundskolans lågstadium sedan

1989, på högstadiet sedan 1992 och i gymnasiet sedan 1994. Till en början var an -

visningarna för modersmålsinriktad finska i gymnasiet ganska rudimentära, men i

läroplansgrunderna 2004 utarbetades de i stort sätt lika detaljerat som A-finskan

och B-finskan. 

Den modersmålsinriktade lärokursen har stegvis vunnit terräng, särskilt i de

svenska gymnasierna i södra Finland. Rent praktiskt var avsikten att ett eller flera

kursomlopp i finska märks som modersmålsinriktade och studerandena ska bedö-

mas enligt de kurser som de studerat mest på avgångsbetyget. Hur detta har för-

verkligats har ännu inte utvärderats, men det förefaller som om avsaknaden av ett

särskilt prov i SE är ägnad att dämpa ivern både att undervisa och studera enligt den

lärokursen. En del av finsklärarna kan ha svårt att undervisa finska på ett moders-

liknande sätt, kanske av brist på läromedel för ändamålet.
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Med denna bakgrund kan vi nu diskutera de höga poänggränserna och den

sneda betygsfördelningen uppåt i A-finska och jämföra med A-svenska och A-eng-

elska. Enligt lagen om studentexamen ska proven å ena sidan vila på den lärokurs

som examinanderna följt i gymnasiet, men å andra sidan ska språkproven vara på

högst två nivåer. Ett modersmålsinriktat prov i finska (och svenska) som andra in -

hemska språk skulle alltså kräva en lagändring, också om man skulle stanna för

alternativ två nedan. SEN kan däremot själv fatta beslut om en inre differentiering

av proven eller om en avvikande bedömning av de tvåspråkiga studerandena där det

är nödvändigt. Så har bedömningen av de många skribenterna i ryska med rysk

bakgrund gjorts hittills (närmare nedan).

I samband med examensreformen var det mycket nära att de tvåspråkiga stude-

randenas problem inte bara i finska utan också i andra språk (särskilt i ryska) skul-

le ha kunnat lösas så att de fick ett eget i prov finska (och svenska) baserat på den

modersmålsinriktade lärokursen. Alternativt kunde de ha fått rätt att avlägga pro-

vet i finska som andraspråk för invandare, där kravnivån motsvarar den moders-

målsinriktade finskan. Då hade de kunnat bedömas som en egen population för inte

”trassla till” bedömningen för studerande med ett annat modersmål. Tidvis har

nämndens språkutskott också diskuterat möjligheten att införa något slag av diffe-

rentierade uppgifter i provet i A-finska (eventuellt också i andra språk). Det första,

juridiskt mest korrekta förslaget stupade på konstruktionskostnaderna för det nya

provet (som ju åtminstone borde ha gällt också svenskan) och på strävan att hålla

de mångförgrenade språkproven ”på mattan” i de pågående övriga reformerna.

Alternativet att utnyttja invandrarprovet är besvärligt på grund av att proven i fin-

ska (respektive svenska) som andraspråk beaktar invandrarnas speciella situation

och kulturbakgrund, särskilt i uppsatsämnena. 

I en inre differentiering i A-provet i finska (eventuellt också i svenska) skulle det

bli svårt att få till stånd en rättvis bedömning och anpassa den till betygsskalan. Det

skulle också bli otympligt att ha ett gemensamt prov för divergenta grupper. Den

yttersta frågan blir ändå alltid vem eller vilka som egentliga skall betraktas som två-

språkiga. I valet mellan två helt olika prov, till exempel mellan provet i A-finska och

provet i finska som andraspråk, skulle man kunna följa samma liberala linje som i

andra ämnen med lärokurser av olika längd (matematik och främmande språk). De

studerande skulle själva få välja provnivå oberoende av sina studier. I så fall måste

det dock finnas så kallade morötter för det svårare provet i form av högre betygs -

poäng i SE eller antagningspoäng till högskolorna. Annars skulle examinanderna
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säkert taktisera och välja den lägre nivån bara för att få fler betygspoäng, så som en

del antagligen gör i matematik (och kanske i någon mån i engelska och ryska).  

När resonemanget fördes på allvar i UBS och SE 2004 blev summan att man

måste vänta och se tiden an, tills dammet från de övriga, större reformerna hade

lagt sig. Frågan skulle tills vidare hanteras i stort sett som dittills, det vill säga att

man tillät en sned fördelning uppåt i A-finska, med en större andel E och M än den

relativa bedömningen förutsätter. Det är alltså ett slags spegelbild av förhållandet i

B-finskan. (Beträffande ryskan, se nedan). 

De tvåspråkiga studerandena har en lagstadgad möjlighet att avlägga det egentli-

ga modersmålsprovet i stället för provet på A-nivå i de inhemska språken. Möjligheten

infördes redan 1996. Efter det att modersmålsprovet reformerades så att båda delpro-

ven räknas in och det ena blev ett speciellt textkompetensprov har denna möjlighet

dock blivit både pedagogiskt och praktiskt svår att utnyttja. Den modersmålsinriktade

lärokursen i finska respektive svenska omfattar inte den typen av stoff och övningar

som krävs i (det egentliga) modersmålet. Den som vill avlägga den andra språkgrup-

pens modersmålsprov utöver sitt eget måste i så fall göra det i en annan examensom-

gång, eftersom modersmålsproven i finska och svenska skrivs på samma dag. Detta

praktiska hinder uppstår också om man skulle välja al ter  nativet att avlägga provet i

finska respektive svenska som andraspråk, som skrivs samtidigt som essäprovet på den

andra modersmålsdagen. Frågan verkar alltså tills vidare svår att lösa på ett tillfreds-

ställande sätt. Planerna på ännu en reform av modersmålsproven kommer snarare att

försvåra än möjliggöra lösningar av de tidigare skisserade slagen. 

Låt oss kasta en blick på könsfördelningen, den regionala fördelningen och

fram  gången i de olika provdelarna i finska, både på A- och på B-nivå. Köns -

skillnaderna mellan prestationerna i finska är inte stora. I några provomgångar i A-

finskan kan man se en poängskillnad på 10 till 20 hundradelar i hela provet till för-

mån för de manliga skribenterna. Men i B-finskan har skillnaden ibland varit den

motsatta. I engelska är pojkarna som bekant ofta bättre än flickorna, kanske därför

att de snappar upp engelska ord och uttryck mera informellt, till exempel via idrot-

ten och medierna. Samma sak kan vara orsaken till att de enspråkiga pojkarna

ibland, lite beroende på omgången och årskursen, lär sig lite mera så kallad praktisk

finska än flickorna. Det gör de kanske när de rör sig över språkgränsen i Österbot-

ten på danser och idrottsturneringar eller följer finska idrottstävlingar och racer-

tävlingar på tv. Annars är det ju som bekant rikssvensk tv som gäller i hemmen i

svenska Österbotten och på Åland.
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Däremot är de regionala skillnaderna i finska mycket stora, både i proven på A-

nivå och på B-nivå. I proven hösten 2011 var medeltalet i hela provet för de egent-

liga studerandena 4,69, alltså inemot M. I det provet hade abiturienterna i Nyland

och Östra Nyland 4,89 betygspoäng i medeltal, medan studerandena i Österbotten

hade bara 4,02 poäng. Till över 5,00 poäng i medeltal kom studerandena på språ-

köarna (som enda svenska gymnasier i sina respektive landskap sticker de ut i sta-

tistiken). Det sämsta resultatet (2,33 poäng) fick de 22 studerande i svenska

Sydösterbotten som hade vågat sig på A-finskan. Rekordet i den övre ändan togs

inte oväntat av de sex abiturienterna i Kotka svenska samskola, som föredrog att

skriva provet i finska redan på hösten. Provet på B-nivå domineras av skribenter

från den svenskösterbottniska landsbygden (193 av 242) med det förhållandevis

låga medeltalet 3,47 poäng, och i indelningen enligt befolkningstäthet hade lands-

bygdsstuderandena ännu lägre medeltal, 3,35 poäng, mot stadsstuderandenas 4,05

poäng. 

Går vi till de enskilda provdelarna, råpoängen, blir prestationsskillnaderna ännu

större mellan landskapen och kategorierna. De är nämligen något utjämnade i den

relativa slutbedömningen. Kontentan av dessa rätt naturliga skillnader kan knappast

bli annan än att det skulle löna sig att satsa särskilt på de svenskösterbottniska stude-

randenas kontakter med finskan via medier och vänskolor. Det gjordes i UBS projekt

Finnrum och Toki med en viss lokal framgång, men de svenska deltagarna var för få

för verkningarna skulle synas på riksnivå. Man frågar sig också huruvida det är klokt

att de studerande som kommer till gymnasiet med mycket svaga betyg i finska tving-

as försöka hänga med i A-lärokursen, när de rent juridiskt skulle ha rätt att byta till B-

finska. De studerar A-engelska så gott som uteslutande. Detta skulle dock kräva extra

resurs för finskan i små gymnasier och på nationell nivå satsning på ett ordenligt läro-

medel i B-finska. Läromedlen i A-finska i gymnasiet är till stora delar alltför krävande

för dem som med nöd och näppe hankat sig igenom grundskolans lärokurs. Det påpe-

kades också i den stora läromedelsanalysen 2010.

Undersökningarna skulle möjliggöra en detaljanalys också av provdelarna i fin-

ska om man vill söka fram särskilda delfärdigheter eller till och med enskilda lexi-

kaliska områden eller grammatiska strukturer som finsklärarna och läromedlen

borde betona. Av erfarenhet kan sägas, att de nya, så kallade kommunikativa, prak-

tiska skrivuppgifterna i provet på B-nivå inte har varit lättare än de gamla uppsat-

serna. Tvärtom skiner bristen på praktiska kunskaper och grundläggande struktu-

rer snabbt igenom just i dem. Enligt censorerna har det synts till och med ännu
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12. De flesta svenskspråkiga studerande har läst engelska som A2-språk från lågstadiet, vilket gör
18–20 veckotimmar per år. Engelska som A1-språk i finska skolor ger 22–24 veckotimmar per
år. De svenska gymnasisterna följer dock samma A-lärokurs i gymnasiet som de finskspråkiga.

mera i proven på B-nivå i svenska. En annan provdel, som visat sig nästan oöver-

stiglig för många, är det klassiska ”strukturprovet”. Det är det produktiva lucktes-

tet där studerandena på B-nivå ofta missar elementära former och idiom. 

Till exempel i provet i B-finska våren 2008 presterade de 126 egentliga stude-

randena bara hälften rätt i det produktiva lucktestet De egentliga studerandena är

alltså de gymnasister som försökte sig på provet första gången och av vilka de fles-

ta hade studerat sex till åtta kurser finska. I ett flervalslucktest (20 luckor) som togs

in i samma prov likaså bara tio rätt i medeltal. Grundläggande struktur och prak-

tiska språkkunskaper är ingalunda varandras motsatser, men ensidig och alltför teo-

retisk grammatisk analys kan nog ta död på intresset för språket. 

Som motvikt ska det hållas fram att en mycket stor del av skribenterna i A-fin-

ska presterar lysande, idiomatiska uppsatser. De är säkert bättre än vad mången två-

språkig vuxen skulle åstadkomma utan hjälpmedel i en provsituation. Hösten 2007

var poängmedeltalet i uppsatserna för alla skribentkategorier (1 286 examinander)

77,34 poäng. Det innebär att många av uppsatserna var verkliga laudaturuppsatser.

De enorma regionala och individuella skillnaderna i finska kan skapa en osäkerhet

i bedömningen. Särskilt för nya och oerfarna censorer som står inför den grannla-

ga uppgiften att bedöma skriftliga prestationer rättvist enligt samma måttstock

oberoende av om uppsatsen kommer från Kotka eller Närpes. Det kan censorn inte

undgå att se eller veta. 

2.4.2 Engelska

Så som många gånger redan har konstaterats utgör engelskan egentligen inte något

problem ur svensk synvinkel, vare sig i undervisningen eller i studentexamen. Trots

att de svenskspråkiga abiturienterna har studerat språket mindreqw, klarar de sig

bättre i studentexamen. Hur mycket bättre? Studera följande jämförelsetal i en höst-

och en våromgång. Majoriteten av de svenskspråkiga examinanderna (cirka 1 500

av 2 000) avlägger ju provet i engelska redan på hösten, medan större delen av de

finskspråkiga fortfarande sparar det till våren. Exempelvis våren 2012 avlade över

22 000 provet i engelska mot drygt 13 000 hösten 2011. Engelskan är det överläg-

set mest uppskattade av de valfria ämnena i SEN. Det ligger i en klass för sig i jäm-
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förelse med realämnena, eftersom det inte finns andra alternativ på samma provdag

än sådana främmande språk som inte är obligatoriska på skolschemat. 

Tabell 30. De finsk- och svenskspråkiga abiturienternas framgång i engelska 

i hösten 2007 och våren 2008 jämfört med hösten 2011 och våren 2012 

(de egentliga studerandena)

Hösten 2007 I A B C M E L medeltal 
betygspoäng

Fi (10 761) procent 2,30 8,79 19,36 22,92 21,32 19,12 6,20 4,32 

Sv (1 529) procent -- 1,90 14,39 27,40 27,93 22,43 5,91 4,72 

Våren 2008

Fi (17 406) procent 3,06 13,74 20,06 22,78 20,30 15,13 4,94 4,06

Sv (393) procent -- 3,05 7,89 21,61 29,77 29,52 8,14 4,99

De finska abiturienternas fördelning på betygsskalan är ganska normal, medan de

svenskspråkigas är kraftigt sned uppåt. Skillnaden i betygspoäng är nästan ett helt

betyg till de svenskspråkigas favör. Den är större på våren än på hösten, vilket torde

bero på att också de svenskspråkiga då har hunnit ta de fördjupade kurserna och kan

tillgodogöra sig tilläggskunskaperna bättre än de finskspråkiga. På våren avlägger

naturligtvis också en ganska stor mängd svagare finska abiturienter provet i engelska

(i brist på säkrare alternativ), vilket syns av de relativt stora andelarna A- och B-betyg

i jämförelse med de svenska. Inte en enda svenskspråkig tycks bli underkänd. 

Vi kan också kasta en blick på den regionala poängfördelningen i engelska och

konstatera att Egentliga Finland, Nyland, Österbotten och Östra Nyland låg högst

våren 2008. I de landskapen finns det flera svenska gymnasier. Södra Savolax, (fin-

ska) Sydösterbotten och Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland låg sämst

till. Det sistnämnda, ganska gamla fenomenet har förklarats med gymnasisternas få

kontakter med talad engelska i de nämnda landskapen. Bristen på kontakt har sagts

vara en följd av de stora, finska religiösa väckelserörelsernas avoga inställning till tv

och filmer. Men den förklaringen kanske inte håller i dag. I kapitel 3 får vi se om

kustregionernas goda resultat är ett utslag bara av de många svenskspråkiga gym-

nasierna där, till exempel i Österbotten (som syns bäst i statistiken). Också ålän-

ningarna är bra i engelska (4,42 poäng) men inte bättre än svenskösterbottningarna
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13. I temanalysen i språk är en statistisk genomgång av lösningarna i flervalsuppgifterna i hör- och
textförståelsen. Analysen visar i vilken utsträckning skribenterna valt rätt svarsalternativ. Syftet
är att se om alternativen fungerat som tänkt, men man kan samtidigt utläsa svårighetsgraden av
svarsfrekvenserna och korrelationerna med lösningsprocenten i hela provdelen.   

(4.47 poäng). Egentigen borde ålänningarna vara bättre, eftersom de studerat eng-

elska mera och längre (lika mycket som de flesta finska gymnasister). 

Till ovanstående kan tilläggas att engelska också studeras flitigt. Majoriteten av

dem som sparar provet till våren har avlagda kurser. De svenska abiturienternas

kursantal kan dock inte separeras i SEN:s statistik.  

Beträffande framgången i provdelarna i engelska ska vi för omväxlings skull

titta på lite färskare tabeller, från hösten 2011. Kan man där urskilja något delom-

råde där de svenskspråkiga skulle klara sig markant bättre (eventuellt sämre) än de

finskspråkiga, eller fördelar sig de svenskspråkigas prioritet jämnt över hela provet?

Svaret förefaller enkelt. I både hör- och textförståelse är de svenskspråkiga svarspo-

ängen cirka 4 poäng bättre. I uppsatsen är de bara 2 poäng bättre och i flervals-

lucktestet bara 1 poäng bättre. Detta skulle tyda på det naturliga förhållandet att de

svenska skribenterna gynnas mest av språksläktskapen när det gäller att förstå eng-

elska i tal och skrift, medan de finska tydligen hunnit öva både grammatik och

skriftlig framställning så pass mycket mera att de svenskspråkigas favör inte längre

syns. Sammanlagt är alltså de svenskspråkiga skribenterna omkring 10 råpoäng

bättre i medeltal. Eftersom en betygsbredd på råpoängfördelningen kan vara 20

poäng och mera, räcker detta dock inte till för att förklara den stora skillnaden i

betygspoäng och i betygsfördelningen i tabellerna ovan. Det måste vara så att stan-

dardavvikelsen för de finska skribenterna är så mycket större att den slår ut ogynn-

samt för dem i slutbedömningen.

För att få reda på varför de svenskspråkigas förmåga att skriva engelska inte är

mycket bättre än de finskspråkigas, borde man få se uppsatser om samma ämne på

ungefär samma nivå eller intervjua någon erfaren censor som bedömt uppsatser ur

båda språkgrupperna. SEN:s statistik ger inte ens skribentantalet och bedömnings-

poängen per rubrik och språkgrupp. Däremot kan man eventuellt se vissa saker i

den så kallade itemanalysenqe som avslöjar varför flervalslucktestet är svårt för var-

dera språkgruppen och huruvida vissa deluppgifter (item) gynnar eller missgynnar

endera. Eftersom provkonstruktörerna oftast är mera familjära med den finska

undervisningstraditionen eller betraktar engelskan ur finsk synvinkel kan det näm-

ligen tänkas att vissa luckor är inriktade på sådana fenomen som är knepiga ur finsk
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synvinkel. Eller omvänt kan det (ofrivilligt) uppstå fall där de svenskspråkiga lock-

as att välja till exempel fel preposition eller tempus på grund av interferens. Vi ska

betrakta itemanalysen över ett ganska färskt lucktest, från hösten 2011, som är

intressant också innehållsligt. Det behandlade nersmutsningen av Englands mest

kända, hårt belastade och (livs)viktiga flod, Thames, som ju rinner genom London

och mynnar ut i Nordsjön. 

Lucktestet hörde inte till de svåraste. De svenska skribenterna klarade sig betyd-

ligt bättre i jämförelse med de finska än normalt. Lösningsprocenten för dem blev

78,5 procent mot 71, 5 procent för de finska. (75 procent anses vara en eftersträ-

vansvärd lösningsprocent i ett sådant test på SE-nivå.) I testet fanns åtminstone

fem, om inte sex luckor där de svenskspråkiga valde rätt svarsalternativ (av fyra) på

en minst 10 procent högre lösningsgrad än de finska. Så skedde bland annat när det

gällde att välja rätt tempus och numerus i en sammansatt verbform (”250 tons of

human excrement were being flushed, daily into the tidal flow”), och rätt artikel

(the hot summer, i stället för a eller an, där ett obestämt a var nog så lockande i

sammanhanget och troligen därför fällde de finskspråkiga). Ännu större var skill-

naden (över 20 procent) till förmån för de svenskspråkiga i nästa lucka. Där skulle

de välja rätt relativt pronomen av ”that”, ”what”, ”when”, ”which”, vilket kan vara

rätt så knepigt. Det riktiga pronomenet skulle vara ”what”, vilket de svenska kände

tydligen på sig, på grund av att svenskans ”vad” (med nöd och näppe) skulle ha gått

i sammanhanget. 

Allra enklast förspänt hade de svenska skribenterna det i lucka 42, där det gäll-

de att välja rätt partikel till verbet ”vomit” (”up”), som motsvarar svenskans

”kasta” eller ”spy upp”. Resultatet blev goda 76,5 för de svenska skribenterna mot

bara 34,5procent för de finska. Engelskans många partikelverb kan vara en stötesten

också för svenskspråkiga. De motsvarar ju inte ofta svenskans och de uttrycker hår-

fina semantiska skillnader, så kallade aktions- eller aspektnyanser. Den som vill lära

sig engelska bra gör klokt i att öva sådana. 

Det fanns egentligen bara två fall i lucktestet som de svenskspråkiga klarade lite

sämre än de finskspråkiga. Det ena var den första luckan där det rätta (eller bästa)

alternativet var ”any” och inte ”all” i betydelsen ”allt slags dumpning”. Inte allde-

les oväntat var det heller inte att fler svenskspråkiga missade valet mellan ”million”

och ”millions” (i två alternativ dessutom med ”of” efter) (56,7 procent mot 62,7

procent). Det går ju inte med pluralform på ”million” i sammansättningen ”seven-

ty-five million gallons”, trots att svenskan har plural i det fallet (sjuttiofem miljo-
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ner). Här lyckades konstruktörerna för en gångs skull (kanske omedvetet) få fast de

svenska abiturienterna på en skillnad mellan svenskan och engelskan. Finskan har

ju alltid singular form efter räkneord.

Lucktestet var för övrigt ett gott exempel på hur svårt det är, även för experter,

att fastställa svårighetsgraden av en uppgift på förhand. Där fanns flera exempel på

att man hade satt ut den önskvärda nivån B2.1, fastän resultatet tydligt pekade på

bara B1.2, kanske för att övertyga sig själv och andra att testet var på rätt nivå.

Praktexemplet var valet mellan ”it”, ”which”, ”then” och ”there” i lucka 39, trots

att det var alldeles klart att det måste vara det (alltför) enkla ”it” (”It was the worst

single disaster in Thames history”). Pronomenet syftade klart på den stora båt-

olyckan 1878 då 650 passagerare efter drunknade i skitvattnet. Hela 94,7 procent av

de 13 372 finska och 93,2 procent av de svenska examinanderna hade osvikligt träf-

fat rätt, varför konstruktörernas bedömning B2.1 var kraftigt i överkant. Den rätta

nivån måste ju vara högst B1.1 med ett sådant resultat. 

Man skulle kunna göra en itemanalys också av den traditionella textförståelsen

och dra slutsatser och lärdomar om vad som är svårt respektive lätt för språkgrup-

perna. Med anledning av skillnaderna skulle det inte vara ur vägen att de svensk-

språkiga medlemmarna i SEN:s språkutskott skulle ägna lite större uppmärksamhet

åt uppgifternas svårighetsgrad också ur svensk synvinkel. Vissa olikheter kan natur-

ligtvis inte undvikas när det gäller två så pass olika språk som finskan och svenskan.

Däremot skulle det givetvis inte få finnas direkta översättningsfel i frågorna, som i

en öppen fråga våren 2012 (”lamm” i stället för ”får” på grund av finskans ”lam-

mas”).   

2.4.3 Extra språkprov

De så kallade extra eller korta språkproven (enligt den lärokurs som inleds först i

gymnasiet) är inte så betydelsefulla i detta sammanhang eftersom antalet skriben-

ter har minskat. De fem senaste omgångarna har antalet finska och svenska skri-

benter i de mest studerade av dem (tyska, franska, spanska, ryska) varit följande.
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Tabell 31. 

ty fra spa ry

sv fi sv fi sv fi sv fi

V -10 363 2062 147 1380 38 774 18 453 

h- 10 85 586 31 248 14 267 3 100

v -11 353 1686 184 1121 59 964 24 428

h -11 72 505 40 223 26 282 3 115

v -12 317 1436 173 1052 83 970 16 439

Proportionellt sett är det svenska deltagandet i proven i de vanligaste korta språken

inte oävet. Trots nedgången på den finska sidan har det hållits på ungefär samma

nivå och till och med ökat i franska, så skribenterna i de svenska gymnasierna över-

skrider sin relativa andel av hela abiturientkåren. Detta torde hänga samman med

att de svenska gymnasisterna fortfarande väljer mera språkstudier, även om många

inte slutför dem. För tyskans del kan det relativt goda deltagandet bero på att tys-

kan är ett relativt tillgängligt för en svenskspråkig studerande, främst tack vare det

besläktade ordförrådet. 

De svenska gymnasisterna har också följt väl med i den nya trenden att studera

spanska. Detsamma kan man däremot inte säga om italienska och latin (vilket inte

syns i tabellen). Våren 2012 till exempel skrev bara 6 svenskspråkiga abiturienter ita-

lienska mot 180 finskspråkiga. Latinet har inte haft en enda svensk skribent på fyra

omgångar, medan deltagarantalet i de finska gymnasierna plötsligt steg ända till 60

våren 2012. Det magra svenska intresset för italienska och latin torde bero på avsak-

naden av lärare och ett adekvat läromedel i latin. (Se läromedelsutredningen 2010.)  

Vi kan också notera att särskilt de svenska pojkarna glädjande ofta väljer att

(studera) och dokumentera sina kunskaper i tyska, medan flickorna föredrar fran-

ska och spanska. Som tabellen visar är de svenska skribenterna emellertid underre-

presenterade i ryska. Också i den korta ryskan skräms både de finska och de sven-

ska skribenterna bort av det ökande antal rysktalande abiturienter, som funnit en

lättköpt möjlighet att skaffa sig några extra betygspoäng i sitt modersmål (och ofta

tidigare skolspråk). För de svenska gymnasisternas del dras ryskan dessutom med en

kronisk läromedelsproblematik, som jag redde ut 2010. Problemet med de svenska

läromedlen i flera korta språk är bristen på böcker för de fördjupade kurserna.

Böckerna är nödvändiga om man vill spetsa sin examen med ett högt betyg. 

– 114 –



14. Problemet är att en stor andel studerande avbryter sina studier i frivilliga främmande språk
efter tre kurser. Tre kurser berättigar till ett betyg från gymnasiet men räcker inte till för fram-
gång i SE. 

Andra långa språk än engelska och finska kan man längre inte ens tala om för

de svenskspråkiga gymnasisternas del. Den långa tyskan avläggs bara av några få på

ett par, tre orter (Helsingfors, Åbo och Vasa). De intensiva kampanjer som fördes

för ett bredare språkprogram på 1980- och 1990-talet drunknade i den ekonomiska

depressionen på 1990-talet. Det återstår att se om projektet Kielitivoli i grundsko-

lorna kan vinna så pass mycket gehör att det skulle märkas även i gymnasierna och

studentexamen om ett antal år, trots kommunernas spartvångqr.

Eftersom det ändå finns ett inte föraktligt antal svenska skribenter i student-

proven i tyska, franska och (kort) spanska, ska vi kasta en blick på SEN:s statistik.

Från vilka regioner kommer skribenterna och i vilka delprov klarar de sig bra, i

vilka mindre bra? Däremot är det inte meningsfullt att gå in på enskilda deluppgif-

ter på grund av det låga antalet deltagare.   

Utifrån några omgångar (hösten 2009, våren 2010, hösten 2010 och våren

2011) förefaller det, inte oväntat, som om de svenska skribenterna skulle vara star-

kast i hörförståelseuppgifterna. Det gäller särskilt i tyska där skillnaden ibland varit

över 10 råpoäng. Också i textförståelse och grammatik är de tydligt bättre i tyska,

men inte i franska. Med beaktande av det lilla skribentantalet är skillnaden i skrift-

lig framställning däremot inte så stor, i tyska bara 5 poäng. När dessa skillnader

ackumuleras i olika provdelar kan de leda till ganska stora differenser mellan språk-

grupperna i totalpoäng. Hösten 2008 till exempel fick de svenskspråkiga exami-

nanderna 249 poäng (av 299) mot 236 för de finskspråkiga. I slutbedömningen gav

det en betygsdifferens på 5,20 mot 5,06, det vill säga M mot C. Det är alltså en klart

sned resultatdistribution uppåt för de svenskspråkiga.

I den skriftliga framställningen verkar inte skribentens modersmål att spela lika

stor roll. Precis som i medellång svenska och finska består de skriftliga proven av ett

par korta praktiska skrivuppgifter enligt anvisningar. De mäter också en viss fyn-

dighet och strategisk förmåga, det vill säga förmåga att ”lägga sina ord” och undvi-

ka luckor i ordförrådet. Också i text- och hörförståelsen spelar en viss slutlednings-

förmåga in, men tydligen har de svenskspråkiga lättare att förstå och minnas kon-

texten i dem. Tyskans och franskans fonetiska, grammatiska och lexikaliska pro-

blem skulle vara värda en grundligare penetrering, som vi ändå inte går närmare in

– 115 –



på här. Man borde i så fall ha hela materialet med såväl provuppgifterna som sva-

ren från båda språkgrupperna, och applicera itemsanalysen på dem.

På vårarna, när deltagarantalet i de korta språken är betydligt större i båda

språkgrupperna, jämnar dock skillnaderna ut sig. Våren 2011 till exempel var de

svenska skribenterna bara 0,4 betygspoäng och 10 råpoäng bättre än de finska i

tyska. I franska var de till och med lite sämre våren 2011: 3,97 mot 4,07 i betygspo-

äng och 212 mot 219 råpoäng i medeltal. Skillnaderna är dock så pass små att de inte

spelar någon avgörande roll för helheten, i synnerhet som de kan variera från

omgång till omgång. I spanska till exempel var de 13 svenskspråkiga bättre i höst-

omgången med hela 239 råpoäng och 4,77 betygspoäng mot de 256 finskspråkigas

212 och 4,01. Men på våren var de finska i sin tur 12 råpoäng bättre. I spanska har

deltagarantalet vuxit sig överraskande stort (sammanlagt över 1000 våren 2012 och

308 föregående höst).

Skribenterna i kort tyska och franska kommer huvudsakligen från Nyland,

Egentliga Finland och Birkaland, det vill säga från de stora gymnasierna i huvud-

stadsregionen och från några stora gymnasier i Åbo och Tammerfors. Dessa har ju

på grund av sin storlek eller särställning en klar fördel i att kunna arrangera under-

visning i många språk, och också föra alla lärokurser till slut trots att ett stort antal

studerande avbryter efter tre kurser. Vi ska återkomma till detta i den regionala

analysen. Tre avlagda kurser berättigar till en siffra på avgångsbetyget, men de räck-

er ingalunda för ett prov i studentexamen, som enligt bestämmelserna ska vila på

hela lärokursen, det vill säga på de nationellt definierade åtta gymnasiekurserna i

korta språk. Dessutom måste man beakta att en del av skribenterna studerat kort

franska och tyska frivilligt redan i årskurs 7–9 i den grundläggande utbildningen.

Dessa tenderar att tränga undan examinander med enbart gymnasiestudier bakom

sig i den relativa slutbedömningen. I tyska, franska och ryska spelar ju inte levande

kontakt med språket samma roll som i engelska och de inhemska språken, det vill

säga informellt lärande. Ett undantag utgör de ryska studerandenas närvaro, också

i den korta ryskan, vilket är en historia för sig och som kan tänkas bidra till att

inhemska skribenter undviker provet.

Sammantaget kan man alltså säga att de svenskspråkiga genomgående klarar sig

bättre i tyska och ibland också i franska. I ryska presterar de få svenskspråkiga där-

emot sämre, vilket delvis kan vara en följd av att ett antal infödda ryska skribenter

räknas till den finska populationen. Studerande med rysk bakgrund kommer näm-

ligen vanligen till finska skolor och en del av dem går i den finsk-ryska skolan.  
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2.4.4 Finska och svenska som andraspråk 

Om man undantar uppspjälkningen av realprovet 2006 är proven i finska och sven-

ska som andraspråk (i fortsättningen benämnda S2) för studerande med invandrar-

bakgrund de nyaste proven i studentexamen. De tillkom redan i samband med revi-

deringen av studentexamensförordningen 1996. I läroplansgrunderna 1994 hade

det nämligen införts särskilda lärokurser i finska och svenska för invandrarstude-

rande, så att det fanns en innehållslig grund för dem att stå på också i SE.

Studerandena med invandrarbakgrund växte snabbt i antal också i gymnasiet.

Avsikten med de nya proven var att ge studerandena en möjlighet att avlägga fin-

ländsk studentexamen med en något lägre kravnivå i skolspråket, det vill säga i fin-

ska eller svenska som modersmål. I dag räknas därför S2 som en variant av moders-

målet, inte av det andra inhemska språket. Detta synsätt är befogat, eftersom invan-

drarstuderandenas undervisningsspråk normalt är detsamma som skolans språk. I

en fullständig studentexamen ger ett prov i finska eller svenska som andraspråk i

princip samma behörighet vid antagningen till högskolorna som de ordinarie

modersmålsproven, men de värderas inte lika högt om man anhåller om dispens för

utmärkta eller goda kunskaper i de inhemska språken för officiella tjänster. 

Antalet gymnasister som avlägger provet i finska som andraspråk har vuxit

explosionsartat sedan provet infördes, från 40 skribenter våren 1996 till över 600

våren 2012 (300 hösten 2011). Provet kan väljas oberoende av om examinanden har

studerat modersmål och litteratur enligt den normala lärokursen eller enligt läro-

kursen i finska respektive svenska som andraspråk. Många gymnasister med invan-

drarbakgrund föredrar dock att avlägga det vanliga modersmålsprovet i SE, anting-

en av statusskäl eller för att de inte fått den anpassade undervisning med särskild

träning i finskans språkliga och kulturella särdrag som S2-kurserna går ut på. 

För invandrarstuderandena i de svenska gymnasierna ordnas det nästan inte alls

undervisning enligt en sådan lärokurs på grund av att studerandena är så få. Detta

torde vara en orsak till att ytterst få examinander i de svenska gymnasierna utnytt-

jar S2-provet i svenska, bara en handfull per omgång. Provet i svenska som andra-

språk befinner sig frekvens- och statusmässigt ungefär i samma ställning som

modersmålsproven i de samiska språken: de är viktiga av kulturella skäl, men de

används mycket sällan.     

Man kan alltså inte dra några slutsatser om kunskaperna i svenska hos stude-

rande med invandrarbakgrund. Till struktur och innehåll liknar proven de finska –

de konstrueras och bedöms jämsides – men de är dock inte så lika varandra som de
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egentliga modersmålsproven. S2-proven börjar med en ganska omfattande textför-

ståelseuppgift, som dock skiljer sig från textförståelsen i främmande språk.

Examinanden ska prestera längre och mera självständiga svar per fråga (10–50 ord

per fråga). S2-proven innehåller också ett ganska svårt lucktest som inte innehåller

färdiga svarsalternativ. Lucktestet har varit produktivt de senaste åren.

Uppsatsämnena kan vara fria eller styrda med textutdrag eller annat material, unge-

fär som i essäprovet i modersmål. Precis som i andra språk ger uppsatserna en stor

andel av provpoängen (99 av 299). S2-provet avläggs på samma dag som moders-

målet. Däremot avlägger invandrarstuderandena i S2 inte det nya textkompetens-

provet. Det har varit tal om att de i stället borde genomgå ett hörförståelseprov, lik-

som examinanderna i det andra inhemska språket och i de främmande språken, men

något slutgiltigt beslut om detta har ännu inte fattats.

De många finska examinanderna i S2-provet utgör självfallet en mycket hetero-

gen population, beroende på deras olika språk- och kulturbakgrund och på hur

länge de har hunnit gå i skola i Finland. De senaste åren har antalet skribenter med

mycket goda kunskaper i finska vuxit. Exempel på deras alster och förmåga kan stu-

deras i några nummer av det finska modersmålslärarförbundets kommenterade stu-

dentuppsatssamlingar. I varje omgång finns det dock också många skribenter med

mycket svaga kunskaper i finska. Så svaga att andelen improbatur har kunnat uppgå

till över 10 procent, särskilt om höstarna. De få svenska examinander som hittills

avlagt motsvarande prov i svenska har visserligen kunnat godkännas och poäng-

gränserna har varit desamma som i finska som andraspråk, men mycket goda eller

utmärkta betyg (M–L) har lyst med sin frånvaro nästan helt.

De ytterst få och ganska svaga skribenterna i svenska som andraspråk väcker frå-

gan hur invandrarstuderandena egentligen tas om hand i de svenska grundskolorna

och gymnasierna. Det är allmänt känt att den sociala omvårdnaden av invandrarna

i de svenska och tvåspråkiga kommunerna är relativt god, och familjerna har vanli-

gen blivit väl integrerade i närsamhället. Det förefaller dock som om de studeran-

des ringa antal i skolorna skulle ha lett till att deras speciella behov förbisetts där.

Utöver den lagstadgade introduktionsutbildningen borde omsorgen om dem

omfatta även stödundervisning, separat undervisning i svenska som andraspråk och

helst också undervisning i deras eget modersmål. Det sistnämnda är visserligen inte

en subjektiv rätt, men det är en möjlighet som skulle kunna utnyttjas bättre. 

Undervisningen i svenska som andraspråk är också en läromedelsfråga. De

många läromedelsserierna i S2 i Sverige är inte riktigt användbara i Svenskfinland
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på grund av de samhälleliga och kulturella skillnaderna och på grund av olika läro-

plansramar. De många serier i finska som andraspråk och främmande språk som har

vuxit upp som svampar ur jorden under de senaste tjugo åren går givetvis inte att

översätta och använda som sådana. Få lärare i Svenskfinland har fått särskild utbild-

ning i invandrarnas problem och i lärokurserna för dem. Det skulle alltså finnas en

hel del att göra för denna lilla, men viktiga grupp som dyker upp för att få ett sär-

skilt prov i studentexamen och därigenom orsakar nämnden (och provkonstruktö-

rerna och censorerna) ansenliga kostnader och bekymmer. Önskemålen är fullt

legala men står inte riktigt i proportion till det lilla behovet. 

2.4.5 Den muntliga språkfärdigheten

I anslutning till språkproven i studentexamen kan den muntliga språkfärdigheten

inte förbigås, trots att den inte testas genom något annat än hörförståelsen. Att

införa ett ordentligt muntligt prov i studentexamen har länge varit på tapeten.

Frågan dryftades senast i flera arbetsgrupper före reformerna 2004–2006. På grund

av frågans praktiska komplexitet hänsköts den emellertid till Utbildningsstyrelsen.

Vid närmare begrundan verkade det så gott som ogörligt att ordna nationellt lik-

värdiga test i samma utsträckning och med lika stor seriositet som de skriftliga pro-

ven. 

Muntliga examina samtidig i hela riket satt alltså illa i studentexamensprovens

vedertagna förvaltning och minutiösa arrangemang, såväl i nämnden som i gymna-

sierna. I stället inarbetades undervisningen och testningen av den muntliga språk-

färdigheten i läroplansgrunderna. En fördjupad kurs i varje språk omarbetades med

tonvikt på den muntliga språkfärdigheten, och bedömningen av färdigheten anslöts

till denna kurs. Utbildningsstyrelsen gavs i uppgift att upprätta en provbank, så att

den muntliga testningen i skolorna skulle vara någorlunda likvärdig, och stadgarna

som gällde bedömningen i gymnasiet ändrades. I samma veva implementerades ett

EU-direktiv om tillgodräknande av språkkunskaper och färdigheter som fåtts på

annat håll, till exempel genom vistelser och studier utomlands eller genom arbete

(vuxna studerande). 

I bestämmelserna om tillgodoräknande blev det inte riktigt klart huruvida till

exempel de tvåspråkiga studerandena i de svenska skolorna fick en ny möjlighet att

räkna de praktiska kunskaperna i finska till godo. De flesta av de studerande har

onekligen praktiska kunskaper, många nästan på modersmålsnivå. Det skulle ju ha
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inneburit att de hade kunnat befrias från finskundervisningen genom att tentera en

eller flera kurser, eventuellt hela gymnasiets lärokurs på en gång. Detta skulle kan-

ske ha tillfredsställt många rektorer och lokala skolmyndigheter som hade fått spara

på undervisningen i finska på grund av de många tvåspråkiga studerandena på

många orter. Men det hade samtidigt raserat idén bakom den modersmålsinriktade

finskan. Den bygger på tanken att också tvåspråkiga studerande kan lära sig mera

finska, om undervisningen höjs till ungefär samma nivå som modersmålet.

Tanken att befria en avsevärd del av gymnasisterna från den regelbundna

undervisningen (närstudierna) genom tentamen föll naturligtvis inte heller finsklä-

rarna i smaken. De värnar givetvis om sin sysselsättning. För de studerande är det

dock viktigt att de inte tvingas att ”nöta skolbänken” om de obestridligt redan har

och kan visa de kunskaper och färdigheter i ett språk som de ska ha vid studiernas

slut. Man kan jämföra situationen med de allmänna språkstudierna på högskolorna,

där de studerande länge har kunnat stöka undan studiepoängen i det andra inhem-

ska språket genom ett så kallat nivåtest. Finskan på de svenska eller tvåspråkiga

högskolorna och gymnasierna är i en speciell ställning, som borde granskas nog-

grannare just ur tillgodoräknandets synvinkel. Skulle det vara till fördel eller nack-

del för deras kunskaper och motivation att befria dem åtminstone från sådana delar

av närstudierna som de kan påvisa att de redan behärskar? I detta avseende är skill-

naderna i praxis synbarligen ganska stora, kanske inte i gymnasierna, men i den

grundläggande yrkesundervisningen och på högskolorna. Dessa skillnader vore

värda en särskild utredning, kanske till och med över språkgränsen.
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3. Regionala och lokala skillnader 

och samarbetsmöjligheter 

eftersom gymnasierna i Svenskfinland är olika stora och deras språkliga, kul-

turella och ekonomiska kontext varierar är det viktigt att granska studentexamens-

resultaten också ur regional och lokal synvinkel. Jämlikheten inför examen gäller ju

också detta, inte bara skillnaderna i förhållande till de finska gymnasierna på riks-

nivå. Också på den finska sidan är skillnaderna mellan gymnasierna stor, som fram-

går av rankinglistorna. Skillnaderna är betydligt större än mellan de svenska (se

kapitel 1). Jag koncentrerar analysen i detta avsnitt på de svenska resultaten, och

återkommer till vissa jämförelser med några finska gymnasier på samma orter eller

i samma regioner i det sista avsnittet (kapitel 3.4).

Förutom att en sådan detaljanalys ger en beskrivning av variansen både allmänt

och på ämnesnivå, är den ägnad att lyfta fram enskilda gymnasiers styrkor och svag-

heter med tanke på framtida samarbetsbehov. I kommunförbundets rapport våren

2012 diskuteras främst administrativa och ekonomiska frågor med sikte på det som

kallas ”regiongymnasier” (närmare i avslutningen). Här fokuseras på de pedagogis-

ka frågorna, variansen i kunskaper och färdigheter, sådan som den framstår i ljuset

av studentexamensresultaten de senaste tre åren. I vissa fall skulle det finnas behov

av att gå längre tillbaka i tiden, men å andra sidan är huvudtendenserna kända och

behöver endast åskådliggöras på det lokala planet. För stora gymnasiers del räcker

det med att granska ett eller ett par år åtminstone i de obligatoriska ämnena för att

gymnasiets profil ska träda fram. 

Det gäller dock att minnas att studentexamensresultaten ingalunda säger allt

om ett gymnasiums arbetsresultat och kultur. I vissa fall ser man tydliga samband

mellan resultaten och marknadsföringen på webben eller rapporteringen i årsberät-

telserna. I andra fall märks den ”extra kryddan” som projekt och samarbetet med

andra gymnasier nästan inte alls. Här tas en del sådana aspekter fram utifrån resul-

taten för varje gymnasium eller gymnasiepar.

Det säger sig självt att det inte är möjligt att gå på djupet i en så här bred över-

sikt. Till exempel går det inte att studera råpoängsfördelningen för olika frågor i
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realprovet. Denna analys gjordes ju på riksnivå i kapitel 2 och gäller till stora delar

också på lokal nivå. I en sådan borde man ha provuppgifterna framför sig. Det kom-

pliceras av att resultatlistorna för en omgång innehåller också de resultat från hös-

tens prov som räknas in examen. Just för att våromgångarna är avgörande – det är

då de allra flesta tar ut sin examen – har inte höstomgångarna analyserats separat i

detta kapitel. Några kommentarer om den varierande benägenheten att sprida exa-

men och göra om ett prov eller framför allt höja betygen har dock tagits med.

Spridningsbenägenheten syns preliminärt i förhållandet mellan antal studenter och

det totala antalet examinandnummer. Det kan stiga till det dubbla av studentanta-

let. Denna brokighet i förteckningen gör den svår att använda om man vill vara

exakt. Risken finns för misstag i räknandet av deltagare och betygspoäng. Ett sepa-

rat betyg över en ofullständig examen kan slinka med eftersom betygspoängen är

uppgivna också för sådana. Förekomsten av yrkesstuderande och vuxna som har

avlagt studentexamen vid sidan av en yrkesexamen lyfts fram där sådana klart

påverkar helhetsbilden, till exempel i mängden extra prov, dock bara i undantags-

fall på ämnesnivå.

3.1  Stora och små gymnasier

Eftersom man länge har debatterat stora kontra små gymnasier redan i anslutning

till införandet av kursutformningen och årskurslösheten ska vi först granska den

frågan lite mera ingående än i kapitel 1. Där behandlades den främst utifrån MTV

3:s och Helsingin Sanomats årliga rankinglistor.

Det finns emellertid skäl att betona att den gamla, högre allmänbildande skola

som gymnasiet fortfarande är har en viktig bildnings- och symbolfunktion i lokal-

samhället, även om gymnasiet skulle vara litet. Det var därför som det fanns många

små privata läroverk i Helsingfors före grundskolereformen på 1970-talet. Det var

också därför som alla kommuner med självaktning samtidigt kämpade med näbbar

och klor för att få ett eget gymnasium, inte minst i Svenskfinland. I diskussionen

om regiongymnasier och i Kommunförbundets utredning våren 2012 har en stegvis

sammanslagning av gymnasierna framförts som ett mål eller som en medicin mot

den hotande försämringen av den kommunala ekonomin. I Kommunförbundets

gymnasieutredning är det inte direkt tal om att dra in något eller några svenska

gymnasier i Finland, utan mera om att finna (nya) sätt för administrativ och peda-

gogisk samverkan mellan dem i hopp om att spara resurser. Jag håller mig alltså här
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till den pedagogiska dimensionen, den som studentexamensframgången bäst kan

belysa. Det är med andra ord behovet av och möjligheter till samarbete för att

underlätta och förbättra de svenskspråkiga gymnasisternas studier och därigenom

deras examensresultat. 

De små gymnasiernas funktion och öde var på tapeten då årskurslösheten inför-

des på 1990-talet. Som det påpekas i Kommunförbundets utredning kan största

delen av de 36 svenskspråkiga gymnasierna i Finland anses vara (ganska) små i

nationellt perspektiv. Vid redovisningen av UBS gymnasieutredning 2007 gjordes

följande lilla statistiska jämförelse. I grova drag håller den streck ännu, även om det

skett några intressanta förändringar på både finskt och svenskt håll under de senas-

te fem åren.

Tabell 32. Små och stora gymnasier i nationellt perspektiv 

Storlek Andel (antal) finska Andel (antal) svenska

400– 20 procent (80) 6 procent (2)

300–400 6 procent (69) 11 procent (4)

200–300 8 procent (73) 22 procent (8)

100–200 24 procent (98) 36 procent (13)

0–100 22 procent (89) 25 procent (9)

Under 200: 46 procent (187/406) 61 procent (22/36)

Tabellen visar att talet om små i gymnasier i Svenskfinland måste nyanseras i vissa

avseenden, till och med ur flera synvinklar. De finlandssvenska verkligt små gym-

nasierna, de som har under 100 studerande, var endast nio 2007, medan de finska

av samma storleksordning uppgick till över 89. De små finska gymnasierna är allt-

så verkligt många. Det framgår ännu tydligare när man betraktar antalet utexami-

nerade studenter de senaste tre åren (nedan). Men de svenska utgjorde dock en fjär-

dedel av språkgruppens hela antal. Gymnasier som kan anses ganska stora, med

över 300 studerande och med en gammal term utgör så kallade tre seriers gymnasi-

er, var sex i Svenskfinland. Av dem hade endast två, Mattlidens gymnasium och

Ålands lyceum, över 400 studerande och var alltså stora också i nationellt perspek-

tiv. Sådana stora finska gymnasier var redan då 80 stycken, och de har blivit ännu

fler. Detta gör alltså en pedagogisk skillnad (i kursutbud och omlopp). Ekonomiskt

väsentligt är att 61 procent av de svenska gymnasierna men bara 46 procent av de
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1. Tillägget för små gymnasier är en högre statsandel för gymnasierna som har under 200 stude-
rande. Den räknas ut så att antalet studerande under 200 multipliceras med en koefficient. När
antalet studerande sjunker mot 100 blir tillägget ganska betydande och motsvarar till och med
ett par, tre lärartjänster. Syftet med det har varit att trygga tillgången på valfria och särskilt de
riksomfattande fördjupade kurserna i små gymnasier.

finska var berättigade till den förhöjda statsandelen för små gymnasierq. På den fin-

ska sidan har denna andel nu minskat något. 

På finskt håll har ännu större gymnasier med inemot 1000 studerande bildats

de senaste åren genom sammanlagningar, till exempel i Järvenpää, Seinäjoki och

Vasa. Men den väsentliga skillnaden är den större andelen svenskspråkiga gymnasi-

er i Finland som är berättigade till förhöjda statsandelar så länge bestämmelserna

inte ändras. 

Om man går utöver landets gränser, närmast till Sverige och det övriga Norden,

är inte bara de svenskspråkiga utan också de allra flesta finska gymnasierna ganska

små. På grund av de svenska och norska linje- eller programindelade skolorna på det

andra stadiet är det dock svårt att jämföra med de finländska skolorna. De sam-

hällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen i enskilda gymnasier i

Sverige är visserligen ganska stora, men inte mycket större än många finska gym-

nasier i Helsingforsregionen. De administreras delvis separat från de yrkesinriktade

programmen, eller också är deras schema starkt profilerat. 

Ett gymnasiums ekonomi och produktivitet kan åtminstone i någon utsträck-

ning granskas i ljuset av antalet avlagda studentexamina och kvaliteten på dem, det

vill säga utifrån antalet examensbetyg och det röstetal som ges utifrån dem. Det är

ju så de omtalade rankinglistorna har tillkommit. När man granskar de studerandes

framgång i examen ur perspektivet ”små” respektive ”stora” gymnasier, framträder

vissa intressanta fakta. Till största delen är de ägnade att kullkasta talet om förde-

larna med stora gymnasier ur pedagogisk synvinkel, vilket också rankinglistornas

skapare numera framhåller. Med ”produktivitet” avses alltså här främst ett gymna-

siums förmåga att i proportion till sin storlek producera framgångsrika studenter,

det vill säga abiturienter som avlägger många prov med höga betyg i studentexa-

men. Då man överväger resultaten utifrån betygspoäng måste man emellertid i

mycket stor utsträckning beakta de studerandes individuella kapacitet och arbete,

som åskådliggörs med typexempel nedan. Det är ju den individuella insatsen som

mäts i centrala prov, inte i första hand gymnasiets kapacitet, det vill säga lärarkå-

ren, utrustningen och kursutbudet. Ju högre upp i skolsystemet man kommer, desto

mer väger den individuella insatsen och ambitionen i proven.   
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2 Efter det att gymnasierna tagit del av slutbedömningen, det vill säga examinandernas resultat i
form av betyg, råpoäng och poänggränser i proven, kan enstaka studerande söka ändring på
grund av någon speciell omständighet. Också efter betygsutdelningen. Ändringarna är dock så
få (bara något tiotal sammanlagt) per omgång att de är försumbara i statistiken. 

Om vi slår samman röstetalen i medeltal (medeltalen för alla examensämnen)

för de nio minsta finlandssvenska gymnasierna våren 2012 i MTV 3:s statistik, kom-

mer vi till 25,00. För de sju största är medeltalet bara ett tre fjärdedels betyg högre

(25,75). Eftersom det senare dock baserar sig på en mycket större mängd (800

enskilda skribenters prestationer) väger det tyngre än de små gymnasiernas. Samma

vår hade dessa bara 160 skribenter. Skillnaden i betygspoäng är i vilket fall som

helst mindre än skillnaden mellan till exempel Katedralskolans, Lärkans och Vasa

övningsskolas inbördes resultat (31,8, 30,6 och 28,6) samma år, och mycket mindre

än skillnaden mellan de största och minsta finska gymnasiernas. 

Granskat med det mindre måttet, röstetalen i medeltal i bara de obligatoriska

proven (modersmål plus de ämnen som de studerande själva valt att bokföra som

obligatoriska), blir skillnaden mellan de minsta och största svenskspråkiga gymna-

siernas resultat faktiskt nästan densamma som i alla ämnen, 18,01 mot 18,72. I pro-

portion, utifrån färre betyg, är denna skillnad dock något större i verkligheten. Det

är oväntat. Det skulle nämligen tyda på att studenterna i de största gymnasierna

åtminstone presterade förhållandevis lite bättre betyg i obligatoriska prov än i extra

prov denna vår. Man skulle ju efter allt tal om de stora gymnasiernas resurser att

erbjuda fördjupade kurser tycka att det snarare borde tvärtom, det vill säga att abi-

turienterna i stora gymnasier skulle samla mycket högre röstetal än i de små. Så

tycks alltså inte vara fallet. Den största ”överraskningen” är den relativt lilla skill-

naden i den totala framgången i studentexamen i små och stora gymnasier. Den är

så pass liten att ett litet gymnasium kan gå förbi ett stort med lätthet vissa år, till

och med det största, som vi såg redan i kapitel 1. Hur ska detta fenomen, som tro-

ligen är specifikt finlandssvenskt, förklaras?

För det första finns det skäl att understryka att årskullarna i ett mindre gymna-

sium kan vara ganska olika, medan de individuella skillnaderna i stora gymnasier

med studentkullar över hundra personer jämnar ut sig. För att få ett säkert medel-

tal för de små gymnasierna borde man granska dem flera år, helst sex till tio år i

följd. För det andra är studentexamen i allra högsta grad en individuell prestation

eller egentligen en serie individuella prestationer, som dessutom ofta är spridda på

högst tre på varandra följande omgångar. De hopar sig visserligen till den sista

våren och noteras på betygen när resultaten sammanförs och eventuellt justerasw.
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Man behöver inte granska resultaten för en enskild skola mera än ett ögonblick för

att inse på hur varierande och differenta prestationer rangordningen (röstetalen i

medeltal) egentligen vilar. Det innebär att siffrornas tillförlitlighet, det vill säga den

statistiska signifikansen, blir ganska låg, lägre ju högre upp i abstraktionsnivå man

kommer. 

Till detta kommer den osäkerhet som uppstår på grund av det relativa bedöm-

ningssystemet om man börjar jämföra röstetalen från olika prov och ämnen med

varandra (inledningen till kapitel 2). Resultaten i ett läroämne är fortfarande lik-

riktade och jämförbara över tid, så som studentexamensnämndens förra ordförande

framhöll i en anmärkningsvärd debattartikel i tidskriften Kanava 1/2012. 

Trots dessa allmänna betänkligheter är det dock viktigt att söka svar på frågan

hur skillnaderna mellan de små och stora svenska gymnasiernas prestationer fak-

tiskt kan vara så små som de tycks vara enligt statistiken. Lite senare ska jag åter-

komma till varför skillnaderna för alla de finlandssvenska gymnasierna kan vara så

små och ligga inom en så liten statistisk räckvidd i jämförelse med de finska som det

stora flertalet av dem faktiskt gör. Fenomenet är knappast bara ett utslag av den

kända statistiska effekten att prestationer och egenskaper samlas eller dras mot mit-

ten i en normalfördelning.

Av de nio minsta finlandssvenska gymnasierna, som här undersöks särskilt,

ingår faktiskt fem privata enhetsskolor, av de skäl och på de sätt som jag visade i ett

avsnitt i artikeln i SA 31 om det nuvarande gymnasienätets uppkomst. Till dessa

räknas alltså här de allmänt bekanta finlandssvenska minoritetsskolorna på de gam -

la så kallade språköarna i Tammerfors, Björneborg, Kotka och Uleåborg, och även

den lilla svenska avdelningen vid Rudolf Steiner-skolan i Helsingfors. 

Det privata huvudmannaskapet innebär inte i sig någon fördel för de nämnda

gymnasierna, snarare tvärtom, eftersom huvudmännen (föreningarna eller stif-

telserna) måste skrapa ihop drifts- och underhållskostnaderna utöver statsande-

larna själva. Däremot innebär nog litenheten tills vidare en viss trygghet tack vare

den nämnda förhöjda statsandelen för dem, liksom för andra (svenska och finska)

små gymnasier. Tack vare den kan de ordna alla obligatoriska och största delen av

de nationellt definierade fördjupade kurserna, alltså dem som proven i SE baseras

på. Detta är en fördel på så sätt att undervisningsgrupperna inte bara i valfria kur-

ser och ämnen utan också i de obligatoriska kan bli ganska små och lätta att hand-

leda i jämförelse med stora grupper i de medelstora och stora gymnasierna. Vissa år

kan något av dem dessutom ha fått så kallad behovsprövad extra statsfinansiering.
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Och i vissa fall har de finlandssvenska fonderna gett de privata gymnasierna bidrag

för särskilda egna fördjupade eller tillämpade kurser, för att skolorna ska kunna

erbjuda någon extra krydda i form av kulturella kurser eller hobbyer. För utrust-

ningen av bibliotek, specialsalar och datorer har de också kunnat få särskilda stats-

understöd (projektbidrag) i likhet med andra skolor.

Större pedagogisk betydelse än huvudmannaskapet har dock det faktum att de

privata skolorna ingår i ett slags enhetsskolor i likhet med i de gamla läroverken.

Detta innebär att de lättare än separata gymnasier både kan och måste utnyttja

lärarkrafterna utöver stadiegränserna. På så sätt kommer många lärare och elever

att lära känna varandra redan på ett tidigt stadium, kanske ända från årskurs 5 i

grundskolan. Det är en viktig social faktor och motivationskraft, under förutsätt-

ningen att lärarkrafterna är goda och samspelet fungerar. I dessa skolor sluter även

föräldrarna, ja, hela det svenska språksamfundet i staden upp bakom skolan på ett

helt annat sätt än i statliga och kommunala skolor. I det avseendet kan det privata

huvudmannaskapets sociala fördelar jämföras med detsamma i många andra länder,

även om dimensionerna, reglerna och läroplanerna kan vara mycket olika. 

En tredje pedagogisk fördel i de nämnda privatskolorna är studerandenas goda

kunskaper i finska och engelska. Särskilt på språköarna är nästan alla praktiskt två-

språkiga och många har helt finskspråkig bakgrund. Detta syns direkt i de höga

betygen i finska i SE (över M i medeltal). Kunskaperna i finska och engelska är för

en del studerande ägnat att jämna ut brister i skolspråket, alltså främst i modersmål.

Bristerna är ingalunda genomgående, tvärtom. Det undersökta året var betygsme-

deltalet i modersmål i Björneborgs svenska samskola faktiskt 4,3 och 4,7 i Tammer -

fors, vilket var högre än genomsnittet i landet. Låt vara att det fanns ett par impro-

batur i Björneborg, av vilka den ena kunde kompenseras. Också examinandernas

kunskaper i engelska är bättre i Steinerskolan och på språköarna än det finlands-

svenska genomsnittet. Det beror på att de har haft engelska som första främmande

språk ända från årskurs 3 och därför haft ett större antal veckotimmar totalt (se

kapitel 2.4, not 13).  

Om alltså majoriteten av de små finlandssvenska gymnasierna har vissa viktiga

och synliga fördelar framför de stora svenska och många små finska, har de stora

gymnasierna i sin tur nackdelar som också kommer fram i resultaten i SE. Den vik-

tigaste är kanske storleken i sig, som gör det svårare för studerandena att orientera

sig i systemet (årskurslösheten) och den sociala gemenskapen, och arbetsammare

för lärarna att lära känna studerandena. Det stora kursutbud som särskilt vissa gym-
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3. En studerande kan lockas att avlägga prov i ett ämne fastän han inte är riktigt mogen för det.

nasier i huvudstadsregionen stoltserar med är visserligen lockande, men de stude-

rande kan inte utnyttja allt som erbjuds. Och bara en liten del av det, till exempel

någon extra fördjupad kurs i språk eller matematik, är direkt ”matnyttig” för stu-

dentexamen. Dessutom erbjuder åtminstone två av de stora, nämligen Jakobstads

gymnasium och Ålands lyceum, undervisning i fyra obligatoriska ämnen för en

avsevärd mängd yrkesstuderande, i praktiken en hel linje. Deras resultat räknas in i

statistiken i SE och är inte eller ens kan bli lika goda som de egentliga studerande-

nas. Hela poängresultatet skiljer på tre, fyra röster, alltså ett betyg i medeltal per

prov, om man räknar yrkesstuderandena separat. Några yrkes- eller vuxenstude-

rande finns också i de små och särskilt i de medelstora gymnasierna, men dessa är

inte så många att de inverkar nämnvärt på hela röstetalet. Däremot är studerande-

nas möjlighet att sprida sin examen tydligt större i de stora gymnasierna, vilket inte

alltid behöver vara en fördel för resultatete. 

Den största skillnaden mellan de små och stora gymnasierna, som exemplifieras

exaktare nedan, förfaller att ligga i utbudet av studier i andra främmande språk än

engelska. Till exempel i Kotka svenska samskola, som uppvisar goda resultat (höga

röstetal) i övrigt, avlade inte en enda examinand något av de tio extra prov i främ-

mande språk våren 2010. I Hangö gymnasium bara 3 (av 20), men i Kimito dock

betydligt fler, 12 av 30. Det berodde främst på en unik satsning på ryska (7 av de 12

extra språkproven). Eftersom studentantalet i dessa tre fall växte linjärt från 10 till

30, utgör de ett talande exempel på att ett mycket litet gymnasium knappast kan ha

resurser eller lärare för ett extra språk, åtminstone inte så stort utbud att det skulle

bära frukt i studentexamen. Bristen på examina i frivilliga främmande språk är dock

inte bara de små gymnasiernas problem, utan ett stort och allvarligt nationellt pro-

blem. Det framhölls redan i kapitel 2.4.

Däremot verkar inte det omtalade behovet av många fördjupade kurser i mate-

matik vara så beroende av gymnasiets storlek att det entydigt skulle synas i SE. I

Borgå, Jakobstads och Brändö gymnasier avlade visserligen många abiturienter

(cirka 30 procent) prov i matematik våren 2010. Framgången var till och med

mycket god. Men detsamma gjorde en ännu större andel i Svenska privatskolan i

Uleåborg: 11 av 17 (6 i lång och 5 i kort matematik) med goda resultat åtminstone

i kort matematik (röstetal 4,60).
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Hur är det då med realproven? På grund av sitt stora antal och sina utgångs-

punkter i förhållandevis många fördjupade kurser är realproven känsliga för ett

begränsat kursutbud. Inte heller i dem kan någon avgjord nackdel påvisas för små

gymnasier. Till exempel i ett av de små kommunala gymnasierna skrev de 21 abitu-

rienter som blev studenter 23 realprov (och få matematikprov). I ett annat skrevs 33

prov av 29 studerande. I vartdera fallet alltså lite mera än ett realprov per individ. I

ett av de stora avlades visserligen 82 realprov, men så var skribenterna också 104 till

antalet. I ett annat, ännu större fick man ihop 160 realprov, men så var antalet stu-

denter också 116. I ett tredje, medelstort gymnasium underskred antalet realprov

antalet studenter, därför att det råkade finnas många som avlade bara fyra obliga-

toriska ämnen. De innefattade sällan något realprov. 

Det sammanlagda antalet realprov i både de största och de minsta gymnasierna

överträffades proportionellt av vissa medelstora österbottniska gymnasier, som

uppen bart hade satsat på realämnen. Då det gäller realproven kan man för övrigt

urskilja olika gymnasieprofiler som antagligen har med duktiga lärarkrafter att

göra. Oberoende av det överflyglar dock de ”lätta” och ”nya” realproven hälsokun-

skap och samhällskunskap de andra proven också i de svenska gymnasierna. Det

finns åtminstone ett anmärkningsvärt undantag: i Brändö gymnasium avlade de

blivande studenterna hela 31 prov i det krävande realämnet fysik våren 2010, medan

29 avlade provet i samhällslära och bara 19 i hälsokunskap. Här urskiljs inte hur

många av realämnena som avlagts som obligatoriskt eller frivilligt prov. Följderna

av det skymtade i kapitel 2.3. Det liknar numera närmast lottdragning om ett real-

prov har valts som obligatoriskt eller frivilligt. Skribenterna behöver knappast bry

sig om att man kan se en skillnad i betyg beroende på provets status. De bedöms

numera enligt samma kriterier som en population, på samma sätt som i matematik

och i de språkprov som kan avläggas både som obligatoriska och som frivilliga. 

Att tidigare obligatoriska ämnen och mycket fler realprov än förr nu kan före-

komma både som obligatoriska och frivilliga i resultatlistorna minskar de frivilliga

språkens rörelseutrymme och komplicerar läsningen av listorna. Det är svårt att

uppskatta frivillighetens storlek i enskilda gymnasier. Det är redan tillräckligt krä-

vande att notera skribentkategorierna. Vi ska återkomma till detta i jämförelsen

med de finska gymnasierna (kapitel 3.4).   

På grund av villospåren i gymnasiedebatten är det nödvändigt att alldeles kon-

kret visa vad som avsågs med de stora, individuella skillnaderna. De är dessutom

mera ägnade att utjämna såväl de regionala som de lokala differenserna i de svenska
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gymnasierna än i de finska (avsnitt 3.4). Betrakta följande räcka röstetal våren 2010

a) ur ett av de största svenskspråkiga gymnasierna (116 studenter), och b) ett av de

minsta (10 studenter): 

a) 36 – 28 – 12 – 25 – 42 – 26 – 19 – 24 – 32 – 20 

b) 13 – 22 – 32 – 27 – 18 – 40 – 22 – 36 – 18 – 27

Utdraget av röstetal i det stora gymnasiet (a) täcker givetvis inte alla schatteringar,

men det är ändå ganska representativt. Medeltalet för de valda tio skribenterna

kommer mycket nära betygsmedeltalet för hela skolan. För det lilla gymnasiet (b)

täcker betygsföljden faktiskt hela studentkullen och utgör därför exakt de tal på vil-

ket MTV 3:s rangordningstabell vilade den våren. Av röstetalsräckan b förstår vi

varför inte en enda studentkull för ett litet gymnasium kan vara representativ; den

är alltför heterogen. Vi ser emellertid att också den balanserade, slumpmässigt valda

variansen i a är mycket stor och egentligen ganska lik b. Enkelt uttryckt, i båda fal-

len finns de flesta röstetalsklasserna, kanske rent av ämneskombinationerna, repre-

senterade i ett nötskal. 

Låt oss därför gå ännu ett steg djupare och betrakta också de verkliga betygs-

följderna, alltså inte bara det sammanlagda röstetalet utan också dess sammansätt-

ning, för några studenter i samma gymnasier samma vår. Först det stora gymnasiet

a. 

(O = modersmål, CA = finska, lång lärokurs, EA = lång engelska, HI = historia) 

Rt 12:  O A, CA C, EA C, HI A 

Rt 19:  O A, CA E, EA C, N B // TE C 

Rt 32: O C, CA E, EA E, N M //´TE C, YH M

Rt 40:  O M, CA C, EA L, FY M // SC E, TE M, M L

Examinanden med röstetalet 12 i skola a står för en ganska anspråkslös prestation,

bara 4 röster från minimum 8, som man kan få och bli student med i fyra obligato-

riska ämnen. Det fanns faktiskt hela tio examinander av samma kategori (med min-

dre än 16 röster) i detta gymnasium denna gång. Studeranden med röstetalet 19 var

bättre: han eller hon fick också bara det lägsta godkända betyget i modersmål men

ändå E i finska, ett B i kort matematik, och dessutom ett C i hälsokunskap som fri-

villigt ämne. Studeranden med röstetalet 32 representerar en mycket god student-
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kategori tack vare E i engelska, M i kort matematik och likaså ett M i samhällslära.

Studeranden med röstetalet 40 har fått ett synnerligen gott, men ännu inte ett topp-

resultat. Jag lägger särskilt märke till M:et i fysik (se kapitel 2.10) och L:et i lång

matematik. Det är en ovanligt fin prestation av en och samma studerande i

Svenskfinland. (Gymnasiet i fråga är känt för många goda resultat såväl i matema-

tik som i naturvetenskaper.)

I det mycket lilla gymnasiet b var betygsräckan för fyra motsvarade fall följande

samma vår. (På grund av att ingen annan än en skribent som blev underkänd i

modersmål och fick endast separat betyg fanns som motsvarighet till det första fal-

let i gymnasium a måste vi ta med honom som första typfall.)

Rt 13: O I, CA M, EA C, ET A // GE A

Rt 22: O B, CA E, EA E, PS B // BI B

Rt 32: O E, CA L, EA E, PS E // FY M

Rt 40: O L, CA L, EA L, FF M // KE M, PS E, M B

Gemensamt för alla dessa betyg i skola b är de höga betygen i finska och goda resul-

tat i engelska. Studeranden med röstetalet 13 misslyckades dock i modersmål. Den

ganska svaga läsförmågan hos den studeranden framgår också av de två A:na i livs-

åskådning och geografi. Livsåskådning är överhuvudtaget ett svältfött ämne i gym-

nasierna i Svenskfinland. Den andra studeranden med röstetalet 22, som är lite

bättre än motsvarande i gymnasiet a, visar hur man kan få ett hyggligt röstetal med

två realprov utan särskilt höga betyg, fastän modersmålet inte är särskilt starkt. För

studerandena med röstetalet 32 respektive 40 är resultaten i de obligatoriska proven

utomordentliga. De skiljer från varandra så att studeranden med röstetalet 32 har

tagit hela tre realprov, bland annat med det goda och sällsynta resultatet M i filo-

sofi, som han sannolikt studerat på egen hand eller i något finskt gymnasium, och

hans B i lång matematik är inte att förakta. För säkerhets skull har han placerat

matematiken på den frivilliga sidan. 

Det sista exemplet med studeranden som har röstetalet 40 visar hur en uppen-

bart begåvad studerande också i ett litet gymnasium på en språkö inte bara kan till-

godogöra sig miljöns fördelar utan också motstå påverkan från finskan och dessut-

om studera något realämne på egen hand. Det nuvarande gymnasiet i Finland ger

många möjligheter och missgynnar inte nödvändigtvis små miljöer. Som exemplen

visar är det dock sannolikt att antalet utnyttjade ämneskombinationer blir färre i de

många finlandssvenska gymnasierna i tvåspråkiga miljöer. I högre grad än de finsk-
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språkiga låser studerandena valet av obligatoriska prov utöver modersmålet till de

ämnen de är säkra på, nämligen finska och engelska. På så sätt minskar spelrummet

i obligatoriet till det gamla valet mellan matematik och realprov. Det blir intressant

att undersöka om kombinationerna i de finska gymnasierna verkar vara fler på

grund av att de mycket hellre spelar med det andra inhemska språket.    

Innan vi går över språkgränsen ska vi emellertid gå ännu ett steg djupare i ana-

lysen av enskilda skribenters prov och undersöka om det finns innehållsliga fakto-

rer som kan tänkas ha något att göra med den gymnasiemiljö, stor eller liten, där

deras lärande har ägt rum eller fortfarande gör det. Sådana inte alls oväsentliga

”detaljer” kan vara framgången i textkompetensprovet respektive essäprovet i

modersmål, förhållandet mellan språkförståelse och produktion i finska och fram-

gången i vissa uppgiftstyper i olika realämnen. Vi såg redan i kapitel 2.3 att det

fanns skillnader i svarspoängen i vissa realprovsuppgifter mellan de finska och sven-

ska skribenterna som helhet. Men hur är det mellan svenska skribenter från olika

gymnasietyper eller miljöer? Jag håller mig fortfarande till dikotomin stora och små

gymnasier och återkommer till andra miljöfaktorer i kapitel 3.4. Alltså:

Finns det skönjbara skillnader i olika provdelar eller uppgifter mellan skriben-

ter i stora och små gymnasier?

Jag börjar med provet i modersmål och väljer textkompetensproven våren 2009

och våren 2010, då detta nya prov skrevs tredje året (sjätte omgången) och därför

väl borde ha stadgat sig också i skolorna. Det gäller alltså uppgifterna till Ibsens skå-

despel Vildanden (våren 2009) respektive några texter och frågor om invandrarpro-

blematiken i Finland (våren 2010). Kan man se några skillnader mellan de stora och

små svenska gymnasierna i skribenternas förmåga i dessa prov? 

Som analysobjekt väljer jag tre små och två stora kommunala gymnasier och går

direkt till resultatlistorna. Där antecknas nämligen inte bara slutbetyget i provet

och poängsumman i provdelarna utan också (de oviktade) svarspoängen (på skalan

0–6) för de enskilda deluppgifterna i textkompetensprovet. För essäprovet anteck-

nas det givna poängtalet (0–60) som sådant enligt censorns bedömning och dess-

utom vilken uppgift skribenten behandlat. Essäprovet passar därför sämre som jäm-

förelseunderlag här. Jag återkommer till det i kapitel 3.3 då det gäller att undersöka

skillnader i ämnesval och uppsatsresultat mellan regioner i Svenskfinland.

Efter några räkneoperationer kommer vi fram till jämförelsetalen i tabell 33a

och 33b i textkompetensuppgifterna våren 2009 respektive 2010. Jämförelsetalet är

medeltalet av råpoängen (0–6) och medeltalet av detta i hela provet. Skribenterna
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får ju välja bort två frågor. Dessutom anges medeltalet för hela skolan av den vikti-

ga poängsumman för hela textkompetensprovet, alltså det tal som tillsammans med

uppsatspoängen ger poängtalet som ligger till grund för den relativa slutbedöm-

ningen. Ett teoretiskt exempel för en studerande: Han eller hon får 30 råpoäng (3

+ 4 + 3 = 10; viktat med 3, summa 30) i de tre valda textkompetensuppgifterna. I

uppsatsen får han 40 poäng. Slutsumman blir då 70 poäng, vilket torde räcka till M,

om gränsen för detta betyg satts till exempel vid 68. Här anges alltså medeltalen för

hela skolan, men bara i textkompetensen och deluppgifterna. (Vi återkommer till

en uppsatsjämförelse i kapitel 3.2) Här diskuteras dessutom kort bortvalet av två

uppgifter, om detta på något sätt är intressant ur provets eller skolornas synvinkel.

Tabell 33a. Medelpoängen av textkompetensuppgifterna (1–5) 

våren 2009 och våren 2010 i tre små (A, B, C) och två stora gymnasier (D, E)

1 2 3 4 5   S:a 1 2 3 4 5 S:a

A 3,1 2,0 4,0 3,5 2,5  2,7 2,4 2,4 3,3 3,0 3,4 2,8

B 3,4 3,8 4,0 3,5 3,6  3,6 2,9 2,3 2,6 4,0 2,2  2,5

C    2,9 2,6 4,0 3,5 2,5  2,7 2,2 2,5 2,2 3,0 2,2 2,8

D 2,6 2,7 3,1 2,8 2,8 2,8

E 2,7   2,8 2,7 3,8 2,0 2,7

Tabell 33b. Den viktade poängsumman i medeltal för textkompetensproven 

i tabell 29a:

A B C D E

V -09 26,2 30,2 25,8

V -10 25,6 22,9 25,5 26,20 25,5

Som vi ser i tabell 33b är skillnaderna i medeltalen av den viktade poängsumman i

textkompetensprovet ganska små med ett undantag (B). Medeltalen rör sig kring 25

och 26 poäng. Det höga medeltalet i en av de små skolorna våren 2009 verkar vara

flax: antingen har läraren lyckats tippa någon av uppgifterna (mindre sannolikt)

eller så utgjorde de 25 studenterna en exceptionellt bra årgång. Utifrån röstetalen

för alla ämnen verkar det senare antagandet vara en bättre förklaring. I vilket fall

som helst bekräftar detta det som rangordningslistorna framhållit: att resultaten i

små skolor lättare kan variera med åren. Orsaken till den i övrigt frapperande lilla

skillnaden i medeltal mellan stora och små gymnasier också i textkompetensprovet
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syns tydligt när man harvar igenom poänglistorna. Det är de stora, individuella

skillnaderna i båda skoltyperna som jämnar ut resultaten. I en och samma skola

finns det allt från A-studenter till L-studenter i modersmål. I textkompetensprovet

varierar poängsumman från 9 till 51 (kan vara 0 till 54) i samma skola. Efter varan-

dra hittar man skribenter, av vilka den första har råpoängsräckan 1 – 0 – 1 (= 2 x 3

= 6), den andra 5 – 4 – 3 (x 3 = 36). Alltså: inte ens ett delprov i ett ämne kunde

några väsentliga skillnader spåras i några små respektive stora gymnasier i

Svenskfinland.   

Berättar den lilla delundersökningen också något om enskilda frågors svårig-

hetsgrad? Då man antecknar poängsumman från textkompetensprovet och uppsat-

sen bredvid varandra ser man att uppsatspoängen vanligen är högre än den 6

poängs skillnad som enligt bedömningsskalan ska finnas den övre ändan. Det före-

faller alltså som om textkompetensprovet skulle vara mera krävande och att upp-

satsskivandet är bättre inkört eftersom det är en mycket äldre provform. Man ser

ibland att vissa studerande med mycket låga poäng i textkompetensprovet kan

”rädda” betyget i modersmål med en hygglig uppsats. Å andra sidan kan uppsatsen

också misslyckas helt (fel behandlad rubrik). Då bär inte ett försvarligt viktat

poängtal i textkompetensprovet långt, knappast ens till approbatur. I sådana fall är

möjligheten till omtagning på hösten naturligtvis särskilt viktig. Trots att textkom-

petensprovet föreföll svårt i dessa skolor utifrån den uppnådda poängsumman gav

det ett något stabilare underlag för slutbedömningen. 

Efter denna utvikning till ett enskilt, mycket intressant delprov i två omgångar

återkommer vi till röstetalen för de andra proven. Säger de något mera om eventu-

ella skillnader mellan små och stora gymnasier? Eftersom de små gymnasierna

domineras av de privata skolorna på språköarna, är det helt naturligt att betygsme-

deltalet i finska är till och med högre än i de stora gymnasierna i tvåspråkiga städer.

I de små kan det stiga ända upp till 6 poäng i medeltal, det vill säga till eximia,

medan det håller sig kring 5, alltså magna, i de stora. Vitsordet magma utgör en

tyngdpunkt i fördelningen i A-finskan av de skäl som lyftes fram i kapitel 2.4. I de

stora gymnasierna finns det ju också enspråkigt svenska studerande, sådana som

inte kan praktisk finska, medan de är mycket sällsynta på språköarna (se Geber

1991). Skillnaden i finska till de små gymnasiernas favör är alltså en följd av miljön

och studerandenas språkbakgrund, inte av gymnasiernas storlek. Vi återkommer till

saken i kapitel 3.2.    

Tidigare konstaterade vi att inte ens resultaten i långt matematik med sina
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många kurser direkt föreföll vara beroende av gymnasiets storlek, utan av en betyd-

ligt viktigare variabel, nämligen tillgången på skickliga matematiklärare.

Kursutbudets inverkan på matematikbetygen, som närmare hänger ihop med gym-

nasiets storlek, skulle kunna belysas närmare. Då borde man gå igenom råpoängse-

rierna med provet till hands för att se i vilken utsträckning studerandena löst upp-

gifter som hänför sig till de fördjupade kurserna. En sådan analys kräver dock insik-

ter i provuppgifternas innehåll och måste därför anstå tills vidare. 

Också antalet realprov och distributionen av dem konstaterades snarare vara en

följd av driftliga lärares inflytande och studerandenas egna ambitioner än av gym-

nasiets storlek. Här kan dock gymnasiets storlek, eller rättare sagt litenhet, spela in

mera. Slagsidan på ett eller ett par realämnen kan bli tydligare i ett litet gymnasium

än i ett stort. I ett stort finns det så gott som alltid tillräckligt med såväl studerande

som lärarkrafter att föra alla kurser i realämnena till slut och till och med ordna

extra fördjupade eller tillämpade kurser i dem (till exempel laborationskurser i fysik

och kemi). Det var säkert inte en tillfällighet att antalet skribenter i psykologi (8 av

18) utgjorde nästan 50 procent av alla realprovsskribenter i ett av de små gymnasi-

erna i södra Finland 2010. Antalet studerande i fördjupade kurser i psykologi räck-

er vanligen till i alla gymnasier. I ett annat var bara tre av de avlagda realproven ett

psykologiprov. I ett litet, österbottniskt gymnasium var proven i historia och sam-

hällslära bara 2 av 33 och ganska svaga, medan de var 12 i ett annat gymnasium i

samma region, mestadels med goda betyg (M–E). Flera exempel på ensidighet i

valet av realprov främst i några små gymnasier, men också i några stora, som Ålands

lyceum, kommer fram i kapitel 3.3. Ensidigheten behöver emellertid inte innebära

att röstetalen för realproven blir lägre, bara att repertoaren av någon anledning

smalnat ur hela gymnasiets synvinkel. 

Antalet avlagda prov i extra främmande språk var alltså den enda faktor som

genomgående verkade skilja åt de små och de stora gymnasierna i omgångarna

2009 och 2010. (På grund av de små talen har några fler gymnasier av vartdera sla-

get tagits med.) Vid närmare granskning visade sig dock detta intryck vara en syn-

villa på grund av gymnasiernas (studentantalets) olika storlek. Räknar vi ut ande-

len avlagda språkprov av andelen studenter blir resultatet egentligen ungefär det-

samma i gymnasier av olika storlek. Tre betyg i tyska i Hangö ett år utgör visserli-

gen bara 15 procent av hela studentantalet (19), men sju i tyska och ett i franska i

Sibbo (av 26) utgör redan 27 procent. Tolv språkprov, av vilka sju i ryska i lilla

Kimito gymnasium blir faktiskt hela 40 procent av studenterna (30) det året. 
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Inget av de stora gymnasierna i detta stickprov kom upp till Kimitos andel på

40 procent, men å andra sidan måste naturligtvis Kotkas 0 procent och Helsinges

12 procent (3 av 24) också beaktas. Om gymnasiet blir alltför litet (under 100 stu-

derande) är risken stor för att språkstudierna konkurreras ut av matematik eller

något realämne. Detta gäller dock också flera av de stora gymnasierna. Huvud -

problemet ur språkens synvinkel är alltså inte gymnasiernas storlek utan de främ-

mande språkens underläge i det nuvarande systemet. I kap. 3.4 får vi se om detta

gäller de utvalda, jämförbara finska gymnasierna på samma sätt.   

3.2 Regionala aspekter 

Tidigare undersökningar har visat att det kan finnas eller åtminstone har funnits

ganska stora regionala och lokala skillnader mellan de finlandssvenska gymnasis-

ternas (och gymnasiernas) framgång i SE. Finns dessa skillnader kvar, var finns de,

hur stora är de, och vad kan de bero på? Kan de möjligen ha jämnats ut som en följd

av reformerna 2004–2006, särskilt av möjligheten att välja bort det andra inhemska

språket och av realprovsreformen? 

En annan väsentlig fråga med tanke på framtiden är om gymnasiernas resultat

i SE i de olika regionerna visar sådana styrkor eller svagheter som på något sätt skul-

le kunna utnyttjas respektive lindras genom mera regionalt samarbete. Eller är det

oundvikligt att de bättre studerandena söker sig till gymnasier med gott rykte, ett

särskilt lockande kursutbud eller en specialinriktning, till exempel i språk, idrott,

musik eller konst? För att komma underfund med huruvida skillnaderna mellan

gymnasierna har jämnats ut eller eventuellt vuxit på grund av reformerna borde

man jämföra de senaste årens resultat med något eller helst ett par, tre år före dessa

(2002–2004). 

Som utgångspunkt för resonemanget återkommer vi till mediernas röstetalssta-

tistik i utförligare form än i rapprotens inledande kapitel. Vi börjar med de tre

senaste åren. I en bilaga finns en fullständig statistik över medeltalen för betygspo-

ängen, alltså röstetalen, i alla ämnen i finlandssvenska gymnasier 2007–2012, grup-

perade regionvis. Som vi ser finns det några gymnasier som sticker ut, men hel-

hetsintrycket förblir detsamma som i kapitel 1. Också över tid är medeltalen ganska

konstanta, särskilt i de större gymnasierna. Skillnaderna är små: de varierar huvud-

sakligen mellan lite under 24 poäng och lite över 26 poäng, alltså bara med ett par,

tre röstetal. I vissa små och medelstora gymnasier kan de variera lite mera, vilket är
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helt naturligt med tanke på de stora individuella skillnaderna i röstetal hos exami-

nanderna. I de stora gymnasierna tar de individuella skillnaderna bättre ut varan-

dra över årskullarna. 

Resultaten som är högre eller lite lägre än medeltalet (cirka 25 poäng) och stick-

er ut över tid kan ganska lätt förklaras utan att vi går in på resultaten i enskilda läro-

ämnen. Gymnasiet Lärkan har som bekant legat i topp i hela landet med ett röste-

tal på 3–4 poäng högre än de övriga stora gymnasierna i huvudstadsregionen.

Tidigare har detta konstaterats vara en följd av den så kallade cirkelrörelsen, särskilt

i västra i Helsingfors. Goda studerande som bor längs stambanan västerut söker sig

in mot Helsingfors, vilket leder till att Lärkan i högre grad än andra kan gallra ut

svaga studerande (lägsta medeltalet vid antagningen var 8,08 år 2011 mot Brändös

7,68 och Grankullas 7,50). De svagare måste då söka sig till något annat gymnasium

i Helsingfors, till yrkesutbildning, eller eventuellt till grannkommunerna. Kyrkslätt,

Helsinge och Sibbo måste ta in studerande med ganska låga medeltal från den

grundläggande utbildningen (minimum 5,5 i Kyrkslätt, 6,5 i Helsinge och 6,8 i

Sibbo) i stället för att fylla sina gymnasieplatser och hålla enhetspriserna på en rim-

lig nivå i jämförelse med de finska gymnasierna. Det är säkert den viktigaste orsa-

ken till att också poängmedeltalen i SE i dessa har varit lägre.

Denna trend bekräftas när vi betraktar de enskilda studenternas röstetal i

Lärkan, Mattliden (som också kan gallra sina studerande på grund av IB-linjen) och

i viss mån Brändö i jämförelse med de övriga. Kännetecknande för dem är den näst-

an totala avsaknaden av låga röstetal (under 20) och en lång räcka goda medeltal

(över 30), men inte nödvändigtvis toppenbetyg (över 40). Våren 2010 till exempel

hade bara 4 av 122 studenter i Lärkan under 20 betygspoäng, och hela 50 över 30

poäng, men ändå bara 4 över 40 poäng. Mattlidens gymnasium hade också 5 stu-

denter (av 124) med över 40 röster, men i stället mer än dubbelt så många med

under 20 poäng och framför allt inte en lika ståtlig rad med röstetal mellan 30 och

40. Därav uppstår det 3 poäng lägre röstetalet för hela Mattlidens gymnasium våren

2010. Det höga poängmedeltalet i Katedralskolan i Åbo kännetecknas av en något

vidare fördelning av röstetalen. Av de egentliga studerandena hade bara 5 under 20

poäng, men dessutom kom en räcka yrkesstuderande med bara fyra ämnen och där-

för röstetal mellan 11 och 18 i slutändan. I gengäld hade inte mindre än 11 av de 105

studenterna över 40 poäng. Därför blev hela medeltalet ändå nästan lika högt som

Mattlidens. Ett antal enskilda röstetal, som av någon särskild anledning är låga,

måste kompenseras av mycket höga, annars sjunker skolans medeltal. Tölö gymna-
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sium har ett antal vuxna som ofta skriver färre ämnen eller nöjer sig med något

sämre betyg. Därför blev medeltalet där ”bara” 27, 6 (och senare ännu lägre) trots

specialinriktningen. Utan de vuxna hade medeltalet varit lite högre (28,6).

Medeltalet vid antagningen, yrkesstuderande och tillfälligheter räcker dock inte

till för att förklara hela den regionala och lokala variansen. Goda lärare och en god

skolledning har utan tvivel också sin beskärda andel i framgångarna i de stora gym-

nasiernas framgång. Det gäller att ta vara på begåvningarna och leda dem till

utmärkta resultat, och omvänt att hålla nivån och motivationen uppe för studerande

med ett sämre eller avvikande utgångsläge och andra intressen vid sidan av gymna-

siestudierna. I Brändö gymnasium och Katedralskolan i Åbo fanns det en ovanligt

stor andel goda prestationer i matematik och fysik de undersökta åren: 49 av de 122

studenterna i Lärkan hade avlagt prov i lång matematik och 33 i kort med de goda

medeltalen 4,2 respektive 4,8 betygspoäng, och 31 skrev provet i fysik. Listan upptar

till och med några betyg i filosofi. I samma riktning gick resultaten i Mattliden,

Brändö och Katedralskolan. Dessa gymnasier med höga röstetal i medeltal var med

andra ord goda gymnasier överlag, inte bara språk- eller realiacentrerade.     

De små och medelstora gymnasiernas mycket höga medeltal vissa år kan knap-

past förklaras som något annat än tillfälligheter av några exceptionellt goda stu-

dentkullar. Det ser man på betygslistorna. Som exempel kan nämnas Karis-Billnäs

30,3 poäng och Vörås topprestation 33,4 våren 2011, och Tammerfors 30,0 och

Kotkas 29,6 våren 2010. På motsvarande sätt kan vissa gymnasiers mera regel-

bundna avvikelser neråt från medeltalet i hela Svenskfinland förklaras av speciella

omständigheter. Yrkesstuderande och vuxna, som avlägger hela studentexamen

men som också har andra ambitioner och intressen, tenderar att minska skolans

medeltal. Som vi såg tidigare märks detta särskilt i Jakobstads gymnasium där en hel

linje eller över 20 av cirka 120 studenter avlägger yrkesexamen parallellt vid

Optima. Deras resultat medräknat rör sig hela skolans medeltal kring 22, medan det

skulle vara över 24 utan deras resultat. 

Ålands lyceums sjunkande medeltal är en historia för sig. Gymnasiets rektor har

nyligen förklarat dem med att många av de åländska gymnasisterna siktar på en stu-

dieplats i Sverige och därför inte anstränger sig i den finländska studentexamen.

Den beaktas inte i Sverige, endast gymnasiets avgångsbetyg och högskoleprovet.

(Hbl 1.6.2012) Det är väl bekant att den åländska gymnasiebenägenheten inte är

särskilt hög: många av de bästa eleverna söker sig till yrkesutbildning. Huvud -

förklaringen till det över 4 poäng lägre medeltalet i SE än i de andra finlandssven-
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ska gymnasierna är dock enklare än så. Minst 80 procent av de åländska abiturien-

terna väljer bort finskan. Det innebär att de måste avlägga provet i matematik och

skriva lika många extra ämnen för att komma upp till samma röstetal som stude-

randena i det övriga landet. I praktiken måste de alltså förbereda sig för ett ämne

mera, eftersom de också avlägger ett eget slutprov i finska. Skulle de åländska gym-

nasisterna vara mindre ambitiösa i SE än andra borde ju betygen i de ämnen de skri-

ver vara betydligt lägre än i resten av landet. Så är inte fallet. I Helsingin Sanomats

rankinglista, där bara de obligatoriska ämnena räknas, ligger Ålands lyceum visser-

ligen också ganska lågt, men dock bara 2 poäng lägre än genomsnittet i Svensk -

finkland (cirka 18 poäng). I listan över alla ämnen ligger de 4 poäng under. Den

återstående 2 minuspoängen härstammar alltså från ett mindre antal extra prov.  

Detta för oss över till finskans betydelse för de regionala skillnaderna i Svensk -

finland i studentexamensresultaten. Tidigare har den betytt mycket. Kanske den till

och med har utgjort den tvåpoängsskillnad som man kommer till om räknar ihop

röstetalen i finska på de tvåspråkiga orterna och jämför dem med röstetalen i de

österbottniska landsbygdsgymnasierna. Av undersökningarna kan man se att betyg-

smedeltalet i finska har rört sig mellan 4,50 och 4,70 på A-nivå och från 3,20 till 3,50

på B-nivå. Våren 2012 blev skillnaden exakt 4,50 mot 3,54, alltså nästan ett helt

betyg. I dessa tal fanns alla prestationer i examensomgångarna med, också omtag-

ningar, enskilda första prov och höjningsförsök. Skillnaden utgör dock en lämplig

utgångspunkt för ett resonemang om finskans inflytande på skolans hela medeltal. 

Examinanderna både i de större och i de mindre svenska gymnasierna i de två-

språkiga miljöerna i södra Finland avlägger till allra största delen (cirka 90 procent)

provet i finska på A-nivå. Examinanderna i de svenskösterbottniska gymnasierna på

den närmast helsvenska landsbygden föredrar att skriva finska på B-nivå fastän de

studerat ämnet på A-nivå, vilket de alltså har rätt att göra. Här räknas även småstä-

der som Nykarleby och Jakobstad, i vilka en mycket stor del av de studerande har

österbottniska dialekter i. Finskans positiva inverkan på det sammantagna rösteta-

let är därför minst 1 poäng på de tvåspråkiga orterna och till och med 2 poäng mera

på de helfinska orterna. 

Skillnaden i betygspoäng i finska för färdiga studenter kan bli större än 1 poäng

mellan olika regioner och gymnasier, därför att de renodlas på slutbetygen.

Omtagningar och tidigarelagda enskilda prov kommer inte åt att jämna ut skillna-

derna i betygen. För att få ett reellt grepp om frågan ska vi därför jämföra poäng-

medeltalen i fyra av landsbygdsgymnasierna i svenska Österbotten med desamma i
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tre stora gymnasier i söder. Vi gör det experimentellt så att röstetalen i finska sub-

traheras från det totala medeltalet:

Tabell 34. Finskans inverkan subtraherad från hela röstetalet våren 2010

Tot. Rt rt i finska återstod

Närpes 24,6 3,5 21,1

Petalax 25,3 3,3 22,2

Nykarleby 25,3 3,2 22,1

Pedersöre 23,5 3,3 20,2

Borgå 27,6 5,0 22,6

Brändö 26,6 4,8 21,6

Katedralskolan 29,1 5,8 23,3

I experimentet förbises att provet i B-finska givetvis är lättare och att det faktiska

kunnandet i verkligheten är betydligt större än vad röstetalen visar, eftersom dessa

faktorer inte påverkar betygen. I tabellen ser vi alltså rent statistiskt och mycket

tydligt hur det just är finskan som har åstadkommit skillnaderna i totalt röstetal.

Räknar man bort finskan krymper skillnaderna faktiskt till ett minimum. I vissa fall

skulle till och med de medelstora svenskösterbottniska gymnasierna gå förbi de

stora i södra Finland. Både Gymnasiet i Petalax och Topeliusgymnasiet i Nykarleby

skulle ha överträffat Brändö gymnasium i Helsingfors i röstetal, men inte riktigt

nått upp till Katedralskolans nivå det undersökta året. De österbottniska gymnasi-

erna skulle också ha gått förbi flera av de mindre gymnasierna i södra Finland, där

majoriteten av skribenterna är naturligt tvåspråkiga. Men de skulle inte ha över-

träffat de små, privata gymnasierna på de helfinska språköarna, som råkade ha

mycket höga röstetal (28,4–30,0) den våren. Även om man experimenterar med att

ta bort alla 6 röster i medeltal i finska för de sistnämndas del landar de ändå på rös-

tetal över 22,4. Det hade inte ens Petalax riktigt nått upp till. 

Om vi alltså skulle eliminera finskan helt på slutbetygen i SE, som en stor del

av de studerande i de svenska gymnasierna i södra Finland har med sig från barns-

ben, innebär det utförda experimentet att jämförelserna mellan de svenskspråkiga

gymnasierna är orättvisa. De beaktar inte skolundervisningens verkliga insatser.

Detta gäller också fastän vi utelämnar skillnaderna i antagningsmedeltal till gym-

nasierna (vilka inte heller är jämförbara). Ur experimentets perspektiv är det myck-

et intressant att Ålands lyceum inte kommer till riktigt samma röstetal utan flera år
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i följd nöjt sig med cirka 20 poäng, trots att 80 procent av examinanderna hade ute-

lämnat finska. 

Vi skulle kunna fortsätta analysen på detta sätt och undersöka vari de andra

skillnaderna ligger, men det skulle bli på en för detaljerad nivå. Det är kanske inte

ens riktigt meningsfullt, eftersom skillnaderna i till exempel de många realproven

kan växla från år till år. Huvudsaken är att man vid regionala jämförelser är med-

veten om finskans inverkan och att vi kan jämföra denna faktor också med svenskan

i de finska gymnasierna. För svenskans del finns det nämligen också vissa regionala

och lokala skillnader, fastän de inte är lika stora som i finska på grund av de sven-

ska studerandenas markanta tvåspråkighet. För skolorna och studerandena innebär

skillnaderna att en satsning på finskundervisningen i Österbotten skulle löna sig

om man är intresserad av att förbättra helhetsresultatet och tillgodose de studeran-

des behov av goda kunskaper i finska. Om det sedan är möjligt att kompensera

naturlig tvåspråkighet med inlärd språkkunskap i skolan i ett nationellt test är en

fråga som vi inte kan gå närmare in på här.

För att utredningen inte ska framstå endast som konstaterande och förklarande

ska vi studera två andra frågor som har med tvåspråkigheten att göra. Den ena frå-

gan, som torde intressera finsklärarna, är vilka färdigheter det särskilt brister i när

abiturienterna inte når mycket högre än till ett drygt B i B-finskan, inte ens fastän

de följt A-kursen. Den andra frågan berör förmågan till fri eller något styrd skrift-

lig produktion i modersmål, det vill säga i skolans undervisningsspråk.

Examinandernas förmåga att läsa och uttrycka sig väl i skrift har ju betydelse också

för deras totala framgång. Frågorna kom fram redan i kapitel 2.4 och 3.1, men det

individuella sambandet kunde inte lyftas fram där på grund av undersökningarnas

begränsade statistiska fokuseringar.

I SEN:s språkutskott och bland sensorerna i finska och svenska råder en upp-

fattning baserad på erfarenhet att det bland de sämre examinanderna på B-nivå bris-

ter mest i förmågan att skriva på språket i fråga, och i behärskningen av det grund-

läggande ordförrådet och språkets struktur. De sistnämna faktorerna är renodlade i

flervalslucktesten, särskilt i de produktiva lucktesten. De korta skrivuppgifterna i B-

språken, som infördes 2009 i stället för den traditionella lilla essän, avslöjar också

praktisk språkfärdighet, eftersom de är situations- och uppgiftsbundna på ett annat

sätt än de gamla essärubrikerna. Hur står det till med denna färdighet bland skri-

benterna i B-finska i de svenskösterbottniska gymnasierna där den nya typen av

textproduktion blivit bäst inkörd? 
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För att få ett tentativt svar på frågan väljer jag ut några prestationer i B-finska

på olika betygsnivåer ur betygsförteckningarna och studerar särskilt de fyra sista

poängen: ett produktivt lucktest, ifyllnad av en dialog, en kort skrivuppgift (högst

50–70 ord) och en lite längre skrivuppgift (100–130 ord). De är lättast att känna

igen, går att gräva fram ur censorernas samlingar och kan studeras in extenso.

Delpoängen kan jämföras med examinandernas totalpoäng och med framgången i

andra SE-prov, till exempel med modersmål och engelska. För att jämförelserna inte

ska bli för omfattande nöjer jag mig med ett par, tre prestationer av olika halt från

tre gymnasier våren 2010. 

Tabell 35. Delfärdigheter i finska

Gymnasium A

Stud. a) (19 röster): 20 + 3 + 14 + 12 + 4 + 8 + 13 + 30 = 104 poäng (betyget A)

b) (25 röster): 33 + 9 + 28 + 18 + 2 + 8 + 15 + 24 = 137 (B)

c) (54 röster): 37 + 12 + 34 + 18 + 6 +14 + 25 + 42 = 188 (C)

d) (31 röster): 48 + 24 + 42 + 21 + 7 + 9 + 27 + 50 = 223 (E)

Gymnasium B

Stud. a) 24 + 9 + 18 + 15 + 3 + 5 + 11 + 18 = 103 (betyg: A) 

b) 35 + 3 + 36 + 24 + 5 + 14 + 17 + 36 = 170 (B)

c) 40 + 12 + 44 + 12 + 6 + 9 + 23 + 32 = 178 (C)

d) 43 + 24 + 32 + 18 + 6 + 13 + 19 + 38 = 193 (M)

Gymnasium C

Stud. a) 29 + 9 + 32 + 12 + 6 + 8 + 7 + 34 = 137 (A)

b) 37 + 9 + 42 + 18 + 4 + 8 + 13 + 34 = 165 (B)

c) 42 + 21 + 34 + 27 + 5 + 8 + 19 + 30 = 186 (C)

d) 54 + 12 + 40 + 24 + 6 + 12 + 23 + 38 = 209 (E)

e) 46 + 21 + 44 + 27 + 10 + 12 + 25 + 50 = 235 (E) 

Också ett kort studium av poängen för de skriftliga delprestationerna i B-finska

visar att den erfarenhetsbaserade hypotesen att de skulle vara utslagsgivande bara

delvis kan verifieras. De sista prestationerna (dialog plus två korta, styrda skriv-

uppgifter) för de två lägsta godkända betygen (A och B) är visserligen ganska svaga

i de tre valda österbottniska landsbygdsgymnasierna: cirka 8 råpoäng av 15 möjliga

för dialogen, lite under 15 poäng av 33 för den kortare, och i medeltal lite under 30

av 66 poäng för den längre skrivuppgiften. En skribent kan alltså få approbatur eller

eventuellt lubenter i finska med lite mindre än 50 procent av maximipoängen i de
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produktiva uppgifterna. Av maximipoängen för hela provet krävdes bara 100 poäng

av 299 denna gång. Det innebär att merparten av poängen fortfarande kom från de

receptiva delarna. Poängen i den längre skrivuppgiften (100–150 ord) varierade som

förväntat mest, men det var mycket lågt (18 av 66 poäng) bara för den allra svagas-

te examinanden (som hade slutsumman 103, vilket var bara en hårsmån över ribban

för godkänt). 

Större skillnader ser vi också på de lägsta nivåerna i de receptiva delarna, fler-

valsuppgifterna i de längsta hör- och textförståelserna och, oväntat nog, i förmågan

att svara kort med egna ord på fem öppna frågor på modersmålet (skolspråket). 

De egna svaren gav sammanlagt 60 viktade poäng, alltså proportionellt en bety-

dande andel av de totala svarspoängen. Särskilt mellan den sämsta (a) och de två

näst sämsta (b och c) skribenterna var skillnaderna i de receptiva delarna markan-

ta. 

Det är först på de högsta betygsnivåerna (några få M och E) som också poäng-

antalet för den skriftliga framställningen tydligt växer, i några fall dock redan från

B till C i den längre skrivuppgiften. Detsamma gällde den då ganska nya dialog-

uppgiften, i vilken också en av B-skribenterna kom upp till oväntat högt poängtal

(14 av 18 möjliga). Han kanske kunde lite praktisk finska. Mest konstant och lågt

visade sig poängtalet för det produktiva lucktestet vara, oberoende av slutbetyget.

Detta har iakttagits också i många tidigare och senare lucktest. Fenomenet är tydli-

gen ett utslag av att finskans grammatik och idiom kan vara svåra också för de bätt-

re B-skribenterna. Vill man snabbt nå bättre resultat i en grupp skulle det löna sig

att repetera grammatik och träna idiomatiska uttryck. I de andra delarna tycks

behoven vara mera individuella. Nivån på den skriftliga framställningen (löpande

text) korrelerar med slutbetyget i modersmål, men lyckligtvis inte med lika stor

pregnans som mellan prestationerna i finska. Ett säkerställande av denna iakttagelse

skulle dock kräva ett större material.  

Uppsatsnivån och ämnesvalet i modersmål i olika typer av gymnasier

För det andra ska vi alltså se lite på uppsatspoängen och valet av uppgift i de sven-

skösterbottniska gymnasierna i jämförelse med de tvåspråkiga abiturienternas val

och resultat i södra Finland. Orsaken till denna fokusering är att det ofta hävdas att

tvåspråkighet, i bemärkelsen praktiska kunskaper i finska, skulle kunna vara ett

handikapp i modersmålet. Som vi såg redan i jämförelsen av poängen för textkom-

petensprovet i de stora och små gymnasierna behöver detta ingalunda vara fallet. 
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Det visade sig vara svårt att ta reda på regionala skillnader i framgången i

modersmål i så begränsad utsträckning som det här är möjligt. Uppsatsämnena med

material i det moderna essäprovet i SE är helt enkelt så många och divergerande att

resultaten inte hinner hopa sig tillräckligt, det vill säga bilda profiler, i en regional

jämförelse. Särskilt inte om man också vill ta hänsyn till könsfördelningen. Man

kan dock ganska fort se vilka uppgifter som varit särskilt populära i en omgång.

Bilden påminner ganska mycket om erfarenheterna från de främmande språken och

särkilt från proven i finska och svenska som andraspråk. Vissa aktuella eller kanske

tippade teman lockar en stor andel av skribenterna i så gott som alla betygsklasser.

De övriga många ämnena (bakom vilka det ligger ett ganska stort tankearbete) får

hålla till godo med resten, ibland dock mycket goda skribenter, som förstått att akta

sig för alltför vanliga eller aktuella frågor. Några lite precisare iakttagelser kan dock

noteras.

Föst något om den allmänna framgången i essäprovet våren 2010 (jämför kapi-

tel 2.1). Det stämmer uppenbart inte att de svenskspråkiga studenterna på tvåsprå-

kiga orter i södra Finland skulle vara märkbart sämre att producera fri text på sven-

ska än desamma i de svenskösterbottniska landsbygdgymnasierna. I det ena gym-

nasiet, där 95 kunde räknas med var betygsfördelningen (A–L) klart sned uppåt (41

för de lägre och 54 för de högre betygen). I det andra med 91 essäprov i en mera

svensk miljö var fördelningen ännu tydligare sned neråt (54–32). I de tre undersök-

ta svenskösterbottniska landsbygdsgymnasierna var förhållandet mellan betygsni-

våerna likartat. I ett av dem (45 studenter) var betygen A–C mycket fler (48–17),

särskilt bland de manliga skribenterna. I det andra (54 studenter) var betygen M–L

betydligt fler (21–33), främst tack vare en lång rad mycket goda kvinnliga skriben-

ter (12 E och 6 L!). I det tredje (54 studenter) var förhållandet mellan lägre och

högre betyg fifty-fifty (26–27) och också könsförhållandet var exakt detsamma: 13

A–C och 13 M–L för pojkarna, 13 A–C och 14 M–L för flickorna. Anmärkningsvärt

i det andra österbottniska gymnasiet var att rätt många, ett tiotal, hade avlagt

modersmålsproven redan föregående höst, vilket i allmänhet inte rekommenderas

och kan vara en orsak till det oväntat svaga resultatet.

Vad med ämnesvalet? Kan man se några likheter eller skillnader i det mellan de

två relativt breda regionerna? (Mindre områden skulle det inte löna sig att under-

söka i detta avseende på grund av essäuppgifternas mångfald.) Det enda som verkar

helt klart är att frågan ”Hur inverkar läsplattan och e-böckerna på läsförmågan?”

intresserade många skribenter av olika kategorier både i söder och i norr. Den var
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aktuell då och hade behandlats på ett läromedelsseminarium i Vasa och i tidnings-

artiklar. Också många ungdomar tycktes känna till nyheterna, fastän den egentliga

surfplattan har vunnit insteg också i skolorna först ett par år senare, läsåret

2011–2012. Ämnet var därför mycket populärt både bland goda och mindre goda

skribenter, flickor såväl som pojkar. Kanske dock lite mera i huvudstadsregionen än

på landsbygden i Österbotten. Till och med några av de bästa skribenterna hade valt

det. Rätt vanligt, särskilt bland pojkarna var det mycket tuggade ämnet ”Hur natu-

rens mångfald kan bevaras” med utgångspunkt i en tidningsartikel. 

I övrigt spred sig ämnesvalet ganska mycket. Underligt nog vågade sig bara

någon enstaka (en L-skribent i Grankulla) på den helt fria rubriken ”Hjältar i vår

tid”, nästan den enda som var färdigt given. Också den sista, religiöst inriktade frå-

gan ”Utgör kyrkan en moralresurs” lockade bara någon enstaka skribent, inte ovän-

tat i det så kallade bibelbältet i Österbotten (Nykarleby– Karleby). I övrigt behövs

det ett betydligt större material för att dra några säkra slutsatser om ämnesvalet och

framgången i essäprovet, men vi närmar ju oss i så fall helhetsanalysen i undersök-

ningarna, som behandlades ur vissa andra synvinklar i kapitel 2.1.

3.3  Examensframgången i lokalt perspektiv 

Frågorna som diskuteras i detta avsnitt har vuxit fram under analysens gång. De har

utkristalliserats till: (1) förhållandet mellan textkompetensprovet och essäprovet i

modersmål, (2) resultaten i finska och nivåvalet i olika regioner, (3) benägenheten

att avlägga prov i lång och kort matematik, (4) balansen mellan naturvetenskaper

och humaniora i realproven och (5) det nationella sorgebarnet, det minskade intres-

set för proven i extra främmande språk. 

För att inte framställningen ska bli för monoton eller stereotyp har frågorna

fokuserats olika för de olika regionernas och gymnasiernas del utifrån resultaten i

SE. Siffertabeller har jag undvikit för att resultaten varierar från år till år på det

lokala planet. Det är de trender eller frågor som siffrorna ger upphov till som lyfts

fram. Gymnasierna har grupperats och parats ihop i regionerna så att man ska

kunna se var ett samarbete mellan dem är möjligt, inte bara över nätet utan också

fysiskt i mån av möjlighet. Här diskuteras alltså inte det administrativa och ekono-

miska samarbetet – det är mycket öppet så länge reformen av kommun- och ser-

vicestrukturer fortgår – utan endast det pedagogiska. Hur samarbetet skulle kunna

ske i praktiken diskuteras för respektive gymnasier.
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3.3.1 ”Team Nord” (Gymnasierna i norra svenska Österbotten)

Karleby och Kronoby

De svenska gymnasierna i Karleby och Kronoby har klarat sig relativt bra de senas-

te åren enligt medeltalen i rangordningstabellerna. Till och med ett till två betygs -

poäng bättre i medeltal i alla ämnen än de flesta övriga gymnasierna i svenska

Österbotten. Det torde huvudsakligen bero på de bättre resultaten i finska (som i

sin tur beror på större tvåspråkighet). Dessa två gymnasier har haft ett visst samar-

bete ända sedan ungdomsstadieförsöket på 1990-talet, dock mera i riktning mot

handelsutbildningen i Karleby än sinsemellan. Numera sker samarbetet inom Team

Nord. På deras egna hemsidor nämns dock inte något alls om detta samarbete.

Däremot har båda gymnasierna utvecklat egna projekt och inriktningar de senaste

åren, vilka går väl i linje med resultaten i SE. Syftet är helt tydligt att locka stude-

rande. Karleby svenska gymnasium har specialiserat sig på språk, internationalism

och företagsamhet. Kronoby gymnasium erbjuder bland annat en Afrika-linje och

en kurs i jakt och natur i samarbete med folkhögskolan. Utåt har man gjort väsen

av en unik flyglinje eller flygarlinje. Antalet studerande som har deltagit i dessa spe-

cialinriktningar och eventuellt avlagt tillämpade kurser i dem de senaste åren fram-

går dock inte på hemsidorna. På flyglinjen i Kronoby gymnasium torde det inte fin-

nas särskilt många studerande. (”Linje” är missvisande eftersom studerandena föl-

jer den vanliga läroplanen i övrigt. Några har getts möjlighet till särskilda studier

inriktade på flygning.)  

Betoningen på främmande språk syns i resultaten i SE i Karleby. Karleby sven-

ska gymnasium har haft relativt många studenter som avlagt extra prov i kort tyska

(12 studerande våren 2011 och 13 studerande våren 2012) och kort spanska (10 stu-

derande våren 2011 och 14 studerande våren 2012), med röstetal från 4,4 till 4,9

(alltså inemot M). Däremot har Karleby svenska gymnasium inte producerat stu-

denter med franska eller ryska på betyget, vilket är något förvånande eftersom gym-

nasiet också har dessa språk på sitt program. Kronoby gymnasiums starka sida i SE

är otvetydigt de många och bland dem också goda skribenterna i geografi och bio-

logi. Våren 2012 avlade nästan 50 procent av de 60 studenterna prov i biologi och

geografi (28 plus 27). Föregående vår avlade 19 (av 47 studenter) provet i biologi

och 23 i geografi med de goda resultaten 4,4 respektive 4,9 betygspoäng, alltså

inemot M. Intresset för biologi och geografi i Kronoby gymnasium har tydligen

dragit med sig prestationer även i andra naturvetenskaper, till exempel 14 prov i

kemi, 13 prov i fysik, 24 prov i hälsokunskap och 21 prov i psykologi våren 2012. De
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kan ju till vissa delar betraktas som naturvetenskap. I hälsokunskap är det dock inte

det stora antalet skribenter som förvånar – det gäller de flesta gymnasierna – utan

de goda resultaten (4,7 röster). I Karleby avlade däremot många av 43 studenter

prov i humanistiska och samhällsvetenskapliga realämnen samma år, till exempel 10

i religion (4,6 poäng), 10 i historia (3,8) och 10 i samhällslära (3,0).  

Skulle dessa starka sidor hos vartdera gymnasiet kunna utnyttjas till förmån för

det andra, och i så fall hur? Om till exempel gymnasisterna i Kronoby får möjlighet

att vistas en period i en annan skola (som de fick en tid) kan de ju studera spanska

eller ryska i Karleby. Studerande från Karleby skulle kunna vistas vissa dagar på

folkhögskolan i Kronoby och delta i de naturvetenskapliga specialiteterna, särskilt

som dessa sker i folkhögskolans regi och kan tänkas försiggå också utanför schema-

lagd tid. Om dessa behov inte kan uppfyllas som närstudier av praktiska skäl borde

det gymnasium vars starka sidor ligger på endera inriktningen kunna sända sina

fördjupade eller tillämpade kurser över nätet. Nätstudierna kan kompletteras med

studiebesök och gemensamma aktiviteter, till exempel på flygfältet eller i skogen.

De kan också ordnas gemensamt som i de korta, främmande språken. Fördjupade

kurser i humaniora, som Finlands kyrkohistoria eller EU-kunskap, kan gott genom-

föras som läs- och distanskurser under handledning av den lärare som är bäst insatt

i saken eller för tillfället ”känner mest för” uppgiften.   

Kan man hitta andra samarbetsmöjligheter i denna nordliga region utifrån

resultaten i SE? Finskan har redan behandlats på ett allmänt plan. För att undvika

många parallella lärokurser i ämnet skulle Karleby svenska gymnasium kunna ta

hand om den modersmålsinriktade finskan och Kronoby om B-finskan. De skulle

växelvis kunna ta hand om den fördjupade kursen i muntlig språkfärdighet och det

muntliga provet. 

Synar man resultaten lite noggrannare i sömmarna i de andra ämnena finner

man bland annat att examinanderna i Kronoby har varit starkare i textkompetens-

provet och examinanderna i Karleby i essäprovet. I matematik har skribenterna i

Karleby svenska gymnasium varit fler och bättre i lång matematik och skribenterna

i Kronoby var i stället bättre i kort matematik. Kan man tänka sig något samarbe-

te eller lärarutbyte utifrån dessa tendenser?    

Pedersöre och Jakobstad 

En svårighet när det gäller att få till stånd ett samarbete mellan närliggande gym-

nasier är att de ofta är varandras konkurrenter om nya studerande. Därför har det
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funnits en viss motsättning mellan Jakobstads gymnasium och Pedersöre gymna-

sium ända sedan Pedersöre gymnasium grundades i samband med grundskolerefor-

men. Denna konkurrens syns fortfarande i att båda försöker locka fler studerande

med idrottslinjer och internationella projekt. Jakobstad har dock kunnat kompen-

sera förlusten av gymnasiestuderande från Pedersöre (Purmo och Esse) med stude-

rande från Optima. Men till exempel eleverna från det barnrika (och fortfarande

självständiga) Larsmo dras fortfarande åt olika håll, särskilt sedan Larsmo fick ett

eget högstadium. Också Pedersöre gymnasium undervisar och examinerar ett antal

yrkesstuderande för studentexamen av betygsförteckningarna att döma. Om vi

frånser denna dragkamp kan vi dock skönja möjligheter till ett likadant samarbete

som mellan Karleby och Kronoby.

Om vi börjar med det mest heterogena läroämnet, finskan, ser vi genast att gym-

nasisterna i Jakobstad inte alls är så tvåspråkiga som man kanske kunde tro eftersom

staden är tvåspråkig och har en språkbadsskola. En stor del av abiturienterna i

Jakobstads gymnasium föredrar att skriva provet i finska på B-nivå, trots att de har

studerat ämnet på A-nivå. Till exempel våren 2012 var B-skribenterna i finska hela 74

av 118 i Jakbostads gymnasium, alltså i proportion i stort sett lika många som i

Pedersöre (33 av 48), trots att Pedersöre är en mycket mera svensk kommun och stu-

derandena där till största delen är enspråkigt svenska och talar dialekt sinsemellan. 

Å andra sidan finner man skribenter i Jakobstad, vilkas prestationer i A-provet

tyder på att de skulle ha kunnat nå ett ännu bättre resultat (nu 3,9 poäng eller lite

under C i medeltal) genom mera undervisning eller självständiga studier i fördju-

pade och tillämpade kurser. Många har avlagt finskan redan på hösten och nöjt sig

med ett E eller ett M då, utan att ens försöka höja betyget på våren. (Jämför till

exempel Vasa och Korsholm.) Eftersom inte heller framgången i B-finska är särskilt

god (3,5 betygspoäng, det vill säga mitt mellan B och C) trots ”nerbytet”, uppstår

frågan om inte de båda gymnasierna skulle kunna samarbeta om fördjupade och

tillämpade kurser i finska. De skulle eventuellt kunna ordna gemensamma abituri-

entkurser på sommaruniversitetet i Jakobstad i gammaldags stil, så att röstetalet

och studerandenas individuella prestation i finska skulle bli bättre. Som vi såg i den

regionala jämförelsen i kapitel 3.2 är det just (och nästan enbart) finskan som drar

ner röstetalen i hela examen i de svenska gymnasierna i Österbotten. 

Matematiken och modersmålet är så pass stora ämnen att de ger lärarna full sys-

selsättning redan i gymnasier av Pedersöres storlek, för att inte tala om Jakobstad.

Resultaten i SE pekar inte heller direkt på svaga sidor vare sig i Jakobstads gymna-
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sium eller i Pedersöre gymnasium som skulle kunna kompenseras genom samarbe-

te. Båda har också ett tillfredsställande, till och med relativt stort antal skribenter

både i lång och i kort matematik (Pedersöre gymnasium 14 respektive 21 exami-

nander av 48 och Jakobstads gymnasium 38 respektive 88 av 139 våren 2012). I

modersmålet var visserligen ett antal skribenter (ett tiotal) tydligt sämre i text-

kompetens än i uppsatsskrivning, men ett ungefär lika stort antal var bättre. Därför

kan den individuella träningen troligen ordnas bättre genom differentiering eller

individuell handledning inom det egna gymnasiet än genom lärar- eller kursutbyte

med Pedersöre (eller Nykarleby). 

Däremot kan man se tydliga skillnader mellan gymnasierna i Jakobstad och

Pedersöre i fördelning och framgång i realproven. Det stora antalet examinander som

gått in för matematiken innebär ju att det är osannolikt att det skulle kunna uppstå

en lika bred satsning på realia som i vissa andra österbottniska gymnasier, utan real-

proven koncentreras till särskilt kortare ämnen. Båda uppvisar således ett mycket stort

antal realprov i hälsokunskap (Pedersöre 18 av totalt 84 realprov, Jakobstad hela 85 av

145 våren 2012). I Pedersöre avlade abiturienterna nästan två realprov i medeltal. I

Jakobstad avlades bara drygt ett per man. Denna skillnad beror dels, men inte helt, på

att de yrkesstuderande vanligen inte avlägger några extra prov. Pedersöreskribenterna

är klart inriktade på humaniora. De avlade hela 17 prov i religion och 21 i psykologi,

medan Jakobstadsstuderandena i stället skrev mera samhällslära (21 mot 4), biologi

(14 mot 7) och kemi (17 mot 2). I Jakobstad presterades till och med 6 prov i filosofi,

vilket är ovanligt i Svenskfinland. Båda gymnasierna hade några skribenter i kort

tyska och franska, men det var mycket mindre än deras studentantal skulle förutsätta

(9 respektive 5 i Pedersöre gymnasium och 21 respektive 6 i Jakobstad). Också i fysik

skulle man ha väntat sig fler prestationer på grund av det påfallande intresset för

matematik, särskilt i Jakobstad (nu bara 12 i fysik mot 38 i lång matematik).  

Utifrån det relativt magra utfallet i vissa realprov och korta språk i Jakobstads

gymnasium och Pedersöre gymnasium skulle man alltså kunna tänka sig till exem-

pel följande samarbete: Pedersöre tar hand om de fördjupade kurserna i religion,

historia och geografi, Jakobstad i biologi, kemi, fysik och filosofi. Antalet stude-

rande i tyska räcker säkert till för egna grupper i Jakobstad, men knappast i

Pedersöre, och i franska inte i någotdera gymnasiet. Vad har studierna i spanska,

ryska och latin lett till? Kurserna ordnades i projektet Kimmoke i Jakobstad i sam-

råd med arbis och Handelsläroverket (numera Optima) eller det finska gymnasiet

på 1990-talet. Musiken och idrotten, som ju inte är examensämnen, har sina egna
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förespråkare. De kan säkert utvecklas vidare i samarbete med musikinstitutet–kon-

servatoriet och med det finska idrottsinstitutet i Karleby. 

Topeliusgymnasiet i Nykarleby och Vörå samgymnasium 

Vörå samgymnasium sambetar redan i ringen ”Vi sju” kring Vasa och söderut, men

det jämförs ändå med Topeliusgymnasiet i Nykarleby här. Båda gymnasierna är

relativt unga, men dock med något äldre rötter än till exempel gymnasierna i

Pedersöre och Kronoby. Som det ser ut av SE-resultaten saknar det inte betydelse

att det finns det en gammal läroverkstradition i Nykarleby, och tydligen har också

den gamla, privata samskolan i Vörå, ”Ekmans skola” (se Geber SA 31, s. 168–169)

satt sina spår i bildningstraditionen och bildningshungern. I dagens läge liknar

Topeliusgymnasiet och VöG varandra också på så sätt att de befinner sig i utkanten

av samarbetsområden och att vartdera har en specialuppgift (som staten finansie-

rar) fastän de är relativt små. 

Båda gymnasiernas abiturienter har klarat sig bra i SE de senaste åren. År 2011

klarade sig Vörå samgymnasiums studerande till och med ypperligt. Men i övrigt är

deras resultatprofil ganska olika. Studenternas resultat i Topeliusgymnasiet är

mycket varierande. Där finns sådana som har mycket fina resultat (över 40 röster),

men där finns också en hel del med bara fyra ämnen i sin examen och ganska låga

betyg. Detta beror inte på att de är yrkesstuderande och tar SE som påfyllnad. Med

tanke på specialuppgiften i Topeliusgymnasiet – teknik, företagsamhet och språk –

skulle man kunna vänta sig många och goda prestationer i matematik och naturve-

tenskaper och i andra främmande språk än engelska (åtminstone i tyska och fran-

ska). Så är dock bara delvis fallet. Deltagandet och resultaten i matematik är inte

direkt dåliga: 13 prov i lång och 17 i kort matematik med röstetalen 4,5 respektive

4,1. Också de goda resultaten i samhällslära (16 prov med röstetalet 4,6) kan anses

stödja företagsamheten (ekonomi), men i naturvetenskaper avlades bara 10 prov

våren 2012. I stället finner man 56 prov i humaniora, bland annat 15 i psykologi. 

Balansen mellan samhälls- och naturvetenskaper förefaller vara betydligt bättre

i Vörå, med en klar övervikt för de senare: 38 mot 21 (plus 22 prov i hälsokunskap).

Som ett utfall av det explicita intresset för främmande språk (Nykarleby) och inter-

nationalism (Vörå) kunde båda gymnasierna uppvisa skribenter i andra språk än

engelska och finska våren 2012: i tyska och franska avlades 14 respektive 16 prov,

men betygen i franska var betydligt bättre i Vörå (4,3 mot 3,4). 

Resultaten väcker frågan om inte den naturvetenskapliga sidan och gärna också
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språkundervisningen i Topeliusgymnasiet borde stärkas, till exempel genom ett

samarbete med Vörå eller varför inte med det lite närmare belägna Jakobstads gym-

nasium eller med Korsholms gymnasium (se nedan). Trots några goda prestationer

har de främmande språken nämligen varit svagt företrädda i SE i både Nykarleby

och Vörå flera år i följd. Sämre än man uppenbarligen hoppades då specialuppgif-

terna gavs. Resultaten i engelska är däremot mycket goda, liksom i andra finlands-

svenska gymnasier. 

Resultaten i finska skapar en hel del utmaningar också i Topeliusgymnasiet och

Vörå samgymnasium. Till och med i toppstudenternas examen (över 40 betygspo-

äng) är betygen i finska ofta lägre än i de andra ämnena. I det avseendet skiljer sig

inte de här föreslagna medicinerna inte mycket från dem som rekommenderades för

Jakobstad och Pedersöre. De framstående studerandena skulle kanske kunna förmås

stärka sin finska antingen genom distansstudier eller genom ett mera skräddarsytt

umgänge över språkgränsen. Det studerandeutbyte med Seinäjoki, som

Topeliusgymnasiet enligt hemsidorna nu kommit överens om, är därför en lovvärd

nyhet. 

Eftersom man finner verkligt många topprestationer både i Topeliusgymnasiet

och i VöG, ska vi reflektera över vad de förnäma resultaten kan bero på utifrån hur

de ser ut i detalj i stället för att försöka utveckla samarbetsmöjligheterna. Studera

följande betygsräckor som härstammar från de bästa studenterna vårarna 2011 och

2012. De är rangordnade och numrerade från 1 till 10, inte med studenternas exa-

minandnummer. 

Tabell 36. Exempel på utmärkta betygsrader i Nykarleby och Vörå 2011 och 2012

Obl.prov Extra prov

O L  CA E  EA E  M L   FC C  SC L  BI L  KE M  TE L  FY M  PS E  (70 p.) 1.

O L  EA M  BI L  M E   FC B  CA M UE E  GE L   TE L  (56 p.) 2.

O L  CA E  EA E  N L SC L  GE E  TE L  PS L (53 p.) 3.

O L  CA C  EA E  BI L    SC L  KE M  TE L  M E (49 p.) 4.

O L  CA B  EA L  YH E   SC E  HI E   GE L  M C (46 p.) 5.

O L  CA M EA M N E GE L  BI E   TE L  (42 p.) 6.

O E  CB C  EA E  GE E   SC M HI E   YH B  M C (43 p.) 7.

O E  EA E  BI E   M C    FC M SC E  CA E  TE B (42 p.) 8.

O E  CA C  EA E  M M   FY M BI E   TE E  KE C (42 p.) 9.

O L  CA B  YH L  M E EA L  HI E   FY E  (42 p.) 10.
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Ett utmärkt helhetsresultat kan som synes byggas upp på många sätt. För att

komma upp till ett röstetal över 40 måste man i regel avlägga åtminstone tre extra

prov. Väljer man färre måste man sträva efter att få laudatur i cirka hälften av dem,

som fallen 6 och 10 i tabellen. Man kan nå upp till ett högt röstetal också med lite

lägre betyg i några eller i något prov, som fallen 8 och 9. Inte ens i ett sådant extrem-

fall som 1 (70 poäng), vilket torde vara finländskt rekord, är ju alla betyg laudatur.

Examinanden har orkat med bravaden att ta in hela sex extra prov, vilket börjar vara

maximum utan senare kompletteringar. 

Gemensamt för alla de högpresterande studenterna är att de har utnyttjat de

tillfällen som en rimlig studieplan och den spridda examen på minst två och högst

tre omgångar tillåter. Man måste nämligen ha läst alla de obligatoriska kurserna i

ett ämne för att få avlägga SE-provet (såvida man inte är yrkesstuderande). Man

kan knappast komma till ett högt betyg i ett ämne utan att ha tagit åtminstone

någon fördjupad kurs i det. I fysik och kemi behövs det flera fördjupade kurser, vilka

knappast kan avläggas under det andra studieåret. Det är oftast bara i hälsokunskap

(en obligatorisk kurs och två fördjupade kurser) som en och annan gymnasist avläg-

ger SE-provet redan på våren det andra studieåret. Ett högt röstetal kräver alltså en

långsiktig och klok planering i samtliga examensämnen. 

Ett annat gemensamt drag för topprestationerna ovan är att laudatur i moders-

mål ingår i de allra flesta. En säker, analytisk läs- och skrivförmåga och allmän mog-

nad är en förutsättning för framgång också i andra läroämnen. De allra flesta topp-

studerandena har också avlagt extra prov i språk, och typiskt är att de är matemati-

ker. De är med andra ord mångsidiga begåvningar och uppenbarligen synnerligen

flitiga. Ett eller annat smärre handkapp, som haltande kunskaper i finska, kan kom-

penseras med höga betyg i andra läroämnen i den spridda examen. Från och med

2005 har det ju varit lätt att till och med planera ut det andra inhemska språket ur

obligatoriet eller byta nivå i det (från 1996), så att man inte får låga poäng eller kan-

ske rent faller på finskan i onödan. Sammantaget ger SE i sin nuvarande form ota-

liga möjligheter för en examinand både att föra fram sina starka sidor och att i viss

mån även dölja eventuella svagheter.

De ypperliga resultaten i Vörå samgymnasium väcker frågan: Hur kan ett så

litet landsbygdsgymnasium i svenska Österbotten överhuvudtaget placera sig i den

nationella toppen på rankinglistorna? Den kanske viktigaste orsaken är idrottslin-

jen. Vörå samgymnasium kan i viss mån gallra sina studerande och på så sätt få ett

väsentligt tillskott av begåvade och ambitiösa studerande från hela Svenskfinland.
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1. Se Det finlandssvenska sociala kapitalet. SLS 2010. 

Många av studerandena på idrottslinjen bor dessutom på internatet. De kan utnytt-

ja skolans bibliotek och datorer på fritiden. Skolan har bland annat skaffat tillgång

till den stora svenska nationalencyklopedin, och en internatmiljö har ju också i

andra, betydligt större sammanhang visat sig främja studier. Studerandena måste

lära sig att planera sina studier omsorgsfullt och är kanske tvungna att läsa vissa

avsnitt på egen hand på grund av träningspassen, läger och tävlingsresor. Sådana

målmedvetna och ambitiösa studerande kan dra med sig sådana kamrater som kan-

ske varit håglösa i början. En skillnad i SE-resultaten mellan Topeliusgymnasiet och

VöG är nämligen just den att Topeliusgymnasiet även har ett antal svagare stude-

rande, medan VöG inte har många sådana. Alla dessa faktorer tillsammans ser allt-

så ut att kunna garantera höga röstetal (Jämför också med Gymnasiet Lärkan i

Helsingfors och Katedralskolan i Åbo och med gymnasierna på språköarna.) 

Framgångarna i studentexamen kan till och med ligga djupare än i gymnasiets

rekrytering och verksamhet i Vörå och delvis också i Nykarleby. Resultaten i Vörå

väcker frågan om inte fysisk och psykisk prestationsförmåga hänger nära samman.

Av en god idrottare krävs det likadana egenskaper som präglar intellektuell fram-

gång – målmedvetenhet, uthållighet, flit, vakenhet och god planering. Studiemiljön

i VöG verkar dessutom vara händelserik och stimulerande: man samarbetar med

Norrvalla idrottsinstitut, man ordnar lokala jippon och gör studieresor utomlands

årligen. Så gör man också i Nykarleby, men projekten berör uppenbarligen färre

studerande där. I Nykarleby kan man i stället skönja familjebakgrundens betydelse

bakom de bästa studenterna. De har efternamn som för tankarna till framgångrika

affärsmän, präst- och lärarsläkter i trakten. Nykarleby präglades ju av seminarie-

miljön, kultursträvanden, föreningslivet och kristliga folkhögskolan i tiden. Viktiga

rekryteringsområden som vissa byar i gamla Nykarleby landskommun, Munsala

och Oravais präglas eller har präglats av företagsamhet och religiös och poltitisk

aktivitet. Talet om Nykarleby som Finlands lyckligaste stad är kanske inte bara en

myt. Nu för tiden talar sociologerna hellre om ”det sociala kapitalet”q.    

3.3.2  ”Vi sju”

Korsholms gymnasium och gymnasierna i Vasa

De fyra gymnasierna i och intill Vasa ligger geografiskt så nära varandra att man
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gott skulle kunna tänka sig ett fysiskt samarbete i form av gemensamma lärare (som

mellan de tre moderläroverken förr i tiden) och ett gemensamt kursutbud. (Om till-

komsten av de nuvarande gymnasierna i Vasa, se Geber, SA 31, s. 144). Ett så intimt

samarbete försvåras eller förhindras dock av att de har olika huvudmän och av att

de i viss mån har specialiserat sig och bundit upp sig även till annat samarbete.

Svenskfinlands enda statliga gymnasium Vasa övningsskola (VÖS) har IB-linjen där

det finns studerande även från Vaasan lyseon lukio. Vasa svenska aftonläroverk

(VSA) samarbetar med yrkesutbildningen. Kommunala Vasa gymnasium (VG) fun-

gerar nu administrativt och fysiskt under samma tak som Vaasan lyseon lukio. 

På grund av närheten mellan gymnasierna är det nästan paradoxalt att ett av

dem, Vasa svenska aftonläroverk, blev banbrytare inom distanskurser och nätsam-

arbete på svenska i Finland. Det berodde dels på att både lärarna och studerandena

vid VSA hade behov av nät- eller e-studier vid sidan av närundervisningen. Dels

berodde det på att liknande nätverk och innehåll hade skapats kring de finska vux-

engymnasierna i landet. VSA kunde därför få hjälp med innehåll, ett betydande

ekonomiskt stöd och handledning från Utbildningsstyrelsen. Kring detta växte

småningom ett vidare samarbete i den gymnasiekrets som började kallas ”Vi fem”,

senare ”Vi sju”. I egenskap av övningsskola ar VÖS en given roll som ett modell-

skapande och tongivande gymnasium, men det har på grund av sin storlek inte haft

samma behov av att söka stöd av andra.

Vad berättar då studentexamensresultaten om dessa gymnasier? Kan man skön-

ja utvecklingsbehov och nya samarbetsmöjligheter? Vi börjar med Korsholms gym-

nasium (KoG). Varför har resultatnivån legat ett par poäng lägre där än i många

andra österbottniska gymnasier? En orsak är antagligen dess läge. En del begåvade

elever från grundskolorna i det vidsträckta Korsholm runt Vasa söker säkert in till

någon av specialiseringslinjerna (IB, konst och musik) vid VÖS. Andra lockas av

den mångförgrenade yrkesutbildningen i staden. För att fylla sina studerandeplat-

ser har KoG därför varit tvunget att hålla en mycket låg intagningsgräns, 6,17, en

av de lägsta i Svenskfinland. Detta avspeglar sig också i betygspoäng i SE. Det finns

ganska många svaga eller medelmåttiga studenter (under 20 röster) utan att dessa

vägs upp av tillräckligt många topprestationer som i Nykarleby och Vörå. Våren

2012 till exempel hade 17 av 67 studerande under 20 röster. I slutet av betygsför-

teckningen finns dessutom några äldre omtagare, men på grund av att de avlagt

bara enskilda prov inverkar de inte på skolans betygsmedeltal samma år. 

Kan man urskilja enskilda läroämnen i Korsholm som skulle vara i behov av för-
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2. Finska som modersmål avläggs bara av några få svenskspråkiga studerande per år, och det har
blivit ännu ovanligare efter reformen av modersmålsprovet 2007. För provet i textkompetens
räcker nämligen inte litteraturundervisningen i finska som det andra inhemska språket riktigt
till.

stärkning genom ett samarbete med andra? Ovanligt nog har nästan alla abiturien-

terna i KoG skrivit modersmålsproven redan på hösten och nöjt sig med betyget i

dem. Detta trots att det är uppenbart att resultaten kunde ha varit bättre om de

hade hunnit studera också ett par av de fördjupade kurserna. Flertalet av de cirka

100 skribenterna på höstens resultatlista 2011 har betydligt sämre poäng i text-

kompetensprovet än den generella skillnaden i förhållande till essäprovet förutsät-

ter (6 poäng). Detta beror knappast på att de fördjupande kurserna i läroämnet inte

skulle stå till buds, men skolan kan frestas spara pengar på att låta bli att ordna dem

om en stor del studerande inte vill utnyttja dem. Om så är fallet skulle man kunna

spara med mindre skada genom att något av de andra gymnasierna skulle ta hand

om dessa kurser. Ett sådant arrangemang kräver ett avtal mellan huvudmännen,

efter en eventuell samgång mellan Korsholm och Vasa med VÖS eller Åbo

Akademi.

De allra flesta abiturienterna i KoG har också skrivit provet i engelska redan på

hösten. Men många har kommit igen på våren och höjt sina betyg med den följden

att skolans medeltal i engelska stigit till över 5,0 betygspoäng. Finskan är en histo-

ria för sig. Trots att en stor del (cirka 40 procent) av gymnasisterna i Korsholm

numera kan betecknas som tvåspråkiga avlägger cirka 65 procent provet i finska

bara på B-nivå. Till skillnad från i många andra gymnasier skriver bara ett fåtal pro-

vet i finska redan på hösten det tredje året. De flesta sparar finskan till våren då de

har flera kurser bakom sig. Detta syns positivt i resultaten: betygen i finska i KoG

är betydligt bättre än i många andra svenska landsbygdsgymnasier på både A-nivå

och B-nivå. Våren 2012 var medeltalet 4,9 betygspoäng, eller nästan M, på A-nivå,

och 4,3 på B-nivå, vilket är nästan ett helt betyg högre än genomsnittet i Svensk -

finland. Enligt uppgift har en del av B-skribenterna i Korsholm dessutom delvis

undervisats separat på B-nivå, vilket alltså ser ut att ha gett resultat och manar till

efterföljd. Dessutom vågade sig ett par examinander i Korsholm på modersmåls-

provet i finska, vilket är mycket ovanligtw och tyder på att en del studerande under-

visats intensivt också i modersmålsinriktad finska. Korsholm skulle med andra ord

kunna erbjuda gymnasierna i Vasa ett samarbete i ”mofi” och i B-finska, och i stäl-

let låta sina studerande delta i de fördjupade kurserna i modersmål där, det vill säga

– 155 –



samordna schemat (kursbrickan och lektionstiderna) med gymnasierna i Vasa så att

detta blir praktisk möjligt.

Hur ser då resultaten i matematik och realämnen ut i KoG? Matematiken tar

påfallande ofta den fjärde obligatoriska platsen i betygslistorna för KoG, och resul-

taten är också hyggliga. Däremot är realproven svagt företrädda genom hela listan,

alltså både som obligatoriska och extra prov. Våren 2012 avlade de 75 studenterna

bara 94 realprov sammanlagt (jämför till exempel med Vasa gymnasium nedan), vil-

ket är betydligt mindre i proportion än i de flesta andra finlandssvenska gymnasi-

erna. De var dessutom starkt koncentrerade på hälsokunskap (37 prov). 

Denna brist på ambition eller uthållighet att läsa in realia hänger också samman

med provens spridning. Korsholmsstuderandena avlägger bara enstaka realprov på

hösten. Det innebär att de fyra realprovstillfällena det sista läsåret utnyttjas fullt ut

bara av de allra bästa studerandena. Det faktum att så gott som alla skriver moders-

mål och engelska på hösten stjäl inte i sig tid av realproven, men det är möjligt att

de få matematik- och realproven på hösten utgör en medveten strategi från skolans

sida. Många examinander i flera ämnen i höstens omgång utgör nämligen ett visst

störningsmoment både i undervisningen och i studierna under den första perioden

som då pågår för fullt, även för den tredje årskursen. Oavsett är det svårt att utan

närmare insyn i studerandenas kursval lista ut i vilken mån ett samarbete med de

andra gymnasierna i ”Vi sju” skulle kunna främja studierna till exempel i religion,

filosofi, geografi och öka intresset för att avlägga prov dem. De ämnena har faktiskt

lockat bara några enstaka examinander i KoG de senaste omgångarna. 

Däremot borde ett samarbete, inte bara mellan gymnasierna i trakten utan

också med Vuxeninstitutet och arbis, kunna intensifieras så att det skulle främja stu-

dierna i andra språk än engelska. Deltagandet i studentproven i främmande språk

är nämligen mycket lågt i KoG. De är bara drygt 10 prov sammanlagt per student-

kull (till exempel 9 i tyska och 3 i franska våren 2012). Som jag har framhållit redan

många gånger är detta visserligen ett beklagligt drag i många finländska gymnasi-

er, men i en så pass stor och mångsidig skolmiljö som Vasa med omnejd borde man

kunna åtgärda problemen. Det är troligen det relativt stora antalet studerande som

är beroende av skolskjutsarna som begränsar skoldagens längd och ställer hinder i

vägen för ett utökande av språkprogrammet för allas del. Den allt sparsammare

utlokaliseringen av språkkurser i medborgarinstitutet till byarna bidrar dessutom

till det minskande intresset för främmande språk också bland ungdomarna. 
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Vasa gymnasium och Vasa svenska aftonläroverk

Vasa gymnasium (VaGy) grundades som ett komplement till Vasa övningsskola

(VÖS) och Vasa svenska aftonläroverk för cirka trettio år sedan (se SA 31). Sedan

dess har det fungerat som ett slags uppsamlingscentral för studerande från Vasa stad

som inte kommit in på VÖS eller inte velat studera där och studerande från lands-

bygden som föredragit VaGy inne i staden i stället för ett landsbygdsgymnasium.

VaGy har sedermera fått en betydande stimulans genom distanskurserna vid afton-

läroverket, som det lever i symbios med, genom samarbetet med yrkesinstitutet och

senast genom samlokaliseringen med Vaasan lyseon lukio. 

Denna positiva utveckling syns också i resultaten i SE. Från att legat ganska lågt

på rankinglistorna har VaGy klättrat uppåt till samma nivå som de österbottniska

landsbygdsgymnasierna, till och med lite högre än KoG. På grund av den breda

rekryteringen av studerande från olika språkmiljöer är resultaten i finska dock fort-

farande ganska heterogena. Bakom dem skönjer man dels tvåspråkiga skribenter,

som förmår avlägga finskan på A-nivå med relativt goda resultat, dels enspråkigt

svenska med svensk-österbottniska dialekter i bagaget, som oberoende av lärokurs

nöjer sig med provet i finska på B-nivå med varierande framgång. Några har till och

med helt valt bort finskan. Om samlokaliseringen med Vaasan lyseon lukio ens i

någon mån kan utnyttjas till partiella studier på finska för VaG:s studerande kan

kunskaperna i finska kanske förbättras. 

Till skillnad från i KoG sprider abiturienterna i VaGy inte nämnvärt proven i

modersmål, men i viss mån i finska och engelska. I VaGy:s resultatlista lägger man

dessutom särskilt märke till relativt många och goda prestationer i lång och kort

matematik som fyller ut betygsraderna oftare än realproven. Antalet prov i lång

matematik förefaller att röra sig lite under 10, i kort matematik något över 10 skri-

benter årligen. Våren 2012 var de så pass många som 24 sammanlagt (av 42).

Betygen i lång matematik har ofta varit bättre än betygen i kort, men i vartdera pro-

vet dock legat något under det nationella medeltalet. Som man kan vänta sig är del-

tagandet i proven i korta, främmande språk mycket litet. Det som sades om beho-

vet av samarbete för KoG:s del gäller därför också VaGy.

I vilka realämnen borde VaGy söka ett samarbete inom ”Vi sju”, närmast med

VÖS eller möjligen med Vaasan lyseon lukio på grund av samlokaliseringen?

Behoven belyses vid en genomgång av tre år (våren 2010–våren 2012). De två real-

prov som dominerar statistiken är samhällslära och hälsokunskap, dock inte med en

slagsida mot enbart hälsokunskap utan lika mycket. Sammanlagt 228 realprov
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avlades vid VaGy under den perioden. Av dessa 125 i hälsokunskap och samhällslä-

ra. Våren 2012 var röstetalet 4,1 i samhällslära och 4,0 i hälsokunskap, vilket i och

för sig inte är dåligt men ändå under medeltalet för hela landet. Hela 228 realprov

på 118 studenter är heller inte dåligt. Det innebär ju i medeltal två prov per exami-

nand, vilket är till och med bättre än i vissa andra gymnasier. Tre längre realämnen

som är någorlunda väl representerade vid VaGy är geografi, biologi och psykologi.

Men biologi- och psykologibetygen är inte särskilt höga. Också historia har haft

några skribenter något år. Till exempel 2010 var de 13 med medeltalet 3,7 röster,

vilket är över ett halvt röstetal under medeltalet i det övriga Svenskfinland (se kapi-

tel 2). 

Ämnen som lyser med sin frånvaro nästan helt vid VaGy är fysik och kemi (10

prov på tre år) och religion (6 prov på tre år). Ingen prestation alls kan uppdagas i

filosofi eller livsåskådning. Avsaknaden av fler prestationer i kemi och fysik är

mycket förståelig. Lärarna och studerandena vid VaGy har länge haft föga lockande

laborationsutrymmen. De är troligen avsevärt bättre nu i Vaasan lyseon lukios

hägn. Däremot förbryllar det obefintliga deltagandet i religion, livsåskådning och

filosofi. Särskilt religion väckte ett stort intresse då distanskurserna skapades. (Det

gällde alltså VSA men engagerade de gemensamma lärarna.)

Med utgångspunkt i denna översikt av realia vid VaGy skulle man kunna tänka

sig följande samarbetsmönster inom Vi sju, ur VaGy:s synvinkel. Vasa stad, eventu-

ellt också Korsholm och Malax och Korsnäs, sluter ett avtal med VÖS om att få

utnyttja VÖS laboratorier och handledare i gymnasiet i de naturvetenskapliga läro-

ämnena. I synnerhet om VaGy:s studerande har svårt att få plats i laboratorierna

vid Vaasan lyseon lukio. I gengäld kan VaGy ta hand om de fördjupade kurserna i

geografi och psykologi och eventuellt i hälso- och samhällskunskap. De skulle del-

vis kunna genomföras som e-kurser. Matematik är ett starkt ämne i alla gymnasi-

erna i Vasa, och i Korsholm, Vörå och Petalax, och gynnas därför knappast av något

utbyte av lärare eller studerande. Däremot säkert av mera handledda övningar på

nätet vid behov. Livsåskådningsämnena (inklusive filosofi) borde ordnas gemen-

samt av hela ringen, troligen under VÖS ledning där lärarkrafter ändå måste finnas

för lärarutbildningens skull. Den stora bristen på examina i korta språk ska jag åter-

komma till i samband med analysen av SE-resultaten vid VÖS. 

Studentexamina som avläggs vid Vasa svenska aftonläroverk (VSA) uppvisar ett

annat mönster än vid daggymnasierna. Det har att göra med att skolan i stor

utsträckning har blivit en plats för yrkesstuderande som önskar avlägga hela stu-
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dentexamen eller enskilda prov vid sidan om sin yrkesexamen. De egentliga vuxen-

studerandena (gymnasiets egna studerande) är numera ganska få, bara cirka 20 pro-

cent av alla examinander där. Detta sätter sin prägel på både ämnesvalen och resul-

taten. Den stora majoriteten av studerandena vid vuxengymnasier av denna typ

avlägger SE bara i fyra eller möjligen fem ämnen, oftast i modersmål, A-engelska,

A- eller B-finska och i kort matematik eller ett realprov. I de allra flesta fall är det

provet i hälsokunskap, det vill säga minimum de behöver för att få sin parallella exa-

men. Till skillnad från examina vid VaGy domineras alltså realprovsvalet på VSA av

hälsokunskapen, inte av samhällslära. Däremot finner man några prestationer i

psykologi eller biologi, vilket också kan ha att göra med studerandenas yrkesstudi-

er.

Detta innebär sammantaget att examinandernas röstetal vid VSA sällan stiger

mycket över 20. Det betyder dock inte att de skulle ha bara låga betyg. En utmärkt

men sällsynt betygsserie var till exempel M i modersmål, L i B-finska, L i engelska

och L i kort matematik våren 2012. Det gav 27 röster. Men en sådan serie är ju långt

ifrån röstetalstopparna på daggymnasierna. Mycket vanliga är betygsserier av typen

B eller C i modersmål, B i A-finska och A-engelska och B i hälsokunskap. Det ger

röstetalssumman 12 eller 13. Det som alltså skiljer VSA:s examinander från dag-

gymnasiernas är det mindre antalet examensämnen. Det är det som föranleder det

ganska låga medeltalet på rankinglistorna. I detta avseende avviker VSA i princip

dock inte från kutymen i de finska vuxengymnasierna. Räknar man röstetalen vid

vuxengymnasierna separat ligger VSA ungefär i mitten.

Med tanke på samarbetsbehovet är den stora bristen på andra realprov än häl-

sokunskap vid VSA det första som borde åtgärdas, om man överhuvudtaget kan

vänta sig att vuxna och yrkesstuderande ska ha tid och möjligheter att läsa in sär-

skilt mycket utöver obligatoriet. Det enda realistiska torde nu vara att satsa på upp-

dateringen och handledningen av distanskurserna. Detta skulle samtidigt komma

andra studerande till godo, speciellt omtagare och sådana som vill komplettera sin

examen eller studera vidare under en utlandsvistelse. Hela e-kursinnehållet på sven-

ska borde alltså med det snaraste ses över och distansstudiemetodiken utvecklas.

Vad kan UBS, Distis och Pedagogiska fakulteten i Vasa göra i dessa avseenden? 

Vasa övningsskola

Vilken är då Vasa övningsskolas profil i SE och vilken skulle dess roll kunna vara

utöver det redan föreslagna språksamarbetet? Lärarkåren vid VÖS har ju fullt upp,
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dels med sin roll som förebilder och handledare vid ämneslärarnas auskultering och

undervisningsövningar, och dels med arbetet på specialiseringslinjerna. Dessutom

undervisar de flesta av lektorerna både på gymnasiet och i den grundläggande

utbildningen på grund av skolans karaktär som enhetsskola. VÖS har också många

egna utvecklingsprojekt, som måhända intresserar mera än ett samarbete med de

andra gymnasierna i regionen. Det har visat sig ganska svårt att engagera VÖS

lärare annat än på ett personligt plan i det aktualiserade behovet av mera studier i

främmande språk, fastän det förekommit undervisning till och med i lång tyska

redan på grundskolestadiet vid VÖS.

Som synts i medierna har VÖS visat rätt goda resultat i SE de senaste åren: över

26 betygspoäng i medeltal i alla examensämnen. Dessa goda poäng kommer i stor

utsträckning från de höga betygen i engelska (som gynnas av IB-linjen) och i viss

mån även från naturvetenskaperna. Allra starkast förefaller emellertid matemati-

ken, både den långa och den korta. Det är inte alldeles oväntat om man känner till

de goda lärarkrafterna vid VÖS. Matematiken har varit skolans styrka ända från

början, inte bara i övningsskolan, utan också i dess föregångare Vasa svenska lyce-

um. Hur denna skicklighet i matematik och (hårda) naturvetenskaper vid VÖS ska

kunna utnyttjas bredare inom Vi sju är det emellertid inte så lätt att skissera. Kanske

till exempel bristen på kommenterade studentprov på svenska skulle kunna avhjäl-

pas genom att matematiklektorerna vid VÖS ensamma eller i samråd med Åbo

Akademis experter och auskultanterna kan skapa en sådan samling på nätet. Labo -

ra tiva modeller och räkneövningar i fysik och kemi vore inte heller ur vägen. Dess -

utom kan ju vilka äldre lärare som helst anmäla sig till kompletterande auskultation

eller studiebesök vid VÖS. Det finns ett utarbetat system för denna ganska lite

utnyttjade funktion hos normalskolorna. 

Också SE-proven i modersmål visar, som sig bör, högre betygsmedeltal än i hela

riket. Till exempel 4,8 poäng eller nästan M våren 2012. Vid VÖS kan man inte se

någon klar prioritet för uppsatsen eller omvänt särskilt svaga textkompetensprov

för någon studerandekategori på samma sätt som i KoG. Resultaten är ganska vari-

erande: för flertalet håller sig variansen mellan textkompetensprovet och essän

inom den givna sexpoängsskillnaden i toppen (54 mot 60 poäng). Eftersom skön-

litterär analys utgör en viktig ingrediens både i engelska och i studerandenas

modersmål (A-språket) i IB-läroplanen, vore det intressant att undersöka närmare

om just IB-studerandena klarar sig bättre i textkompetensprovet än de övriga exa-

minanderna. Så pass många goda textkompetensprov finner man ändå vid VÖS att
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3. Tanken var att de enspråkiga svenska studerandenas färdighet i finska på lågstadiet skulle stöd-
jas med partiell undervisning på finska. Men det visade sig att också tvåspråkiga familjer var
intresserade, vilket skulle ha inneburit ett avsteg från principen om att undervisningen i sko-
lorna i Finland ska ske antingen på svenska eller finska, inte både och (med undantag för språk-
baden). Idén utmynnade i ett projektet Mifu vid Pedagogiska fakulteten med klubbar på finska i
förskolan och årskurs 1 och ett material. Uppföljningen av projektet, som formellt avslutats, är
dock oklar.

det stöder tanken om något slags utbyte eller samarbete kring de fördjupade kurser

i modersmål och litteratur som fokuserar på textanalys. Har någon förresten skapat

e-kurser kring detta tema? Det arbetet blev inte klart i distanskursarbetet i början

av seklet. 

Hur är det då med finskan? Vasa är ju en tvåspråkig stad som marknadsfört två-

språkigheten såväl i samhället som inom skolväsendet (språkbaden). Även om

språkbaden inte har berört det svenska skolväsendet hittills (om man undantar brå-

ket om det misslyckade försöket att inrätta tvåspråkig undervisning enligt den så

kallade SLIL-strategin vid övningskolans lågstadiume) skulle man vänta sig goda

resultat i finska i Vasa. Så är dock inte fallet, åtminstone inte i samma utsträckning

som i Karleby och i de tvåspråkiga städerna i södra Finland. Minst 12 av ett 70-tal

abiturienter vid VÖS föredrar provet på B-nivå, och bland en försvarlig räcka M-

och E- betyg på A-nivå finner man också flera A och B och till och med underkän-

da prestationer. Lektorerna vid VÖS har tidigare varit motsträviga att införa under-

visning i modersmålsinriktad finska för de tvåspråkiga studerandena, trots att

denna är normerad i läroplanens grunder och används i de flesta andra skolor.

Både i anslutning till KoG och VaGy framhölls bristen på slutförda studier och

examina i andra främmande språk än i engelska på hela det andra stadiet i

Svenskfinland. Hur står det till med sådana språk på VÖS? Tyvärr ser läget inte

mycket bättre ut där än i de andra svenska gymnasierna i Österbotten. Våren 2011

var resultaten ändå hyggliga: 26 prov i de korta språken (av 77 examinander) med

ett par överraskningar, två L i ryska och två E i spanska. Våren 2009, som var ett

svagt år överlag, åstadkom 92 studenter bara 13 extra språkprov. Våren 2010 avlades

21 språkprov och våren 2012 avlade 18 av de 74 studenterna prov i korta språk, mest

i tyska. 

Det ska dock konstateras att resultaten i de extra språkproven oftast varit rela-

tivt goda, särskilt i tyska (4,2–5,0 betygspoäng). Utöver de två nämnda prestatio-

nerna i ryska och spanska våren 2011 har studerandena vid VÖS dock inte avlagt

prov i andra korta språk än tyska och franska de senaste åren. Inga fler prov i ryska
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och spanska och inget alls i portugisiska, italienska eller latin. Därmed faller också

VÖS möjligheter att stödja de andra gymnasierna i undervisningen i de språken,

utom möjligen med fördjupade kurser i franska. Blickarna vänds mot Vasa Arbis

igen, där det finns lärare i spanska och ryska, som också har utarbetat e-kurser. 

Det är svårt att tänka sig att lärarbristen i sällsynta främmande språk i

Svenskfinland ska kunna förbättras nämnvärt om inte ens VÖS förmår satsa mera

på dem. Till all lycka har dock Helsingfors universitet ordnat ämneslärarstudier i

tyska och franska i samråd med de svenska gymnasierna i Helsingforstrakten ett

antal år. Men denna åtgärd har knappast kommit de österbottniska skolorna till

godo. Här skulle det med andra ord finnas plats för flera satsningar, med eller utan

Åbo Akademis medverkan. Vilken skulle förresten mediernas, Svenska Yles och

Distis roll kunna vara i de korta främmande språken? 

Gymnasiet i Petalax och Närpes gymnasium

Gymnasiet i Petalax (GyPe) och Närpes gymnasium (NäGy) är numera ganska små

landsbygdsgymnasier i en trakt i Svenskfinland där flertalet studerande fortfarande

talar österbottnisk djupdialekt. Båda har varit mycket aktiva i gymnasieringen Vi

sju. GyPe:s resultat i SE har varit sällsynt jämna, drygt 24 röster i medeltal de fyra

senaste åren, men i Närpes har röstetalet gått ner från 24 till 21. Nergången i NäGy

beror främst på ett ökande antal yrkesstuderande. Våren 2010 hade NäGy 5 yrkes-

studerande bland studenterna, våren 2011 10 och våren 2012 hela 14. Låt oss trots

deras litenhet betrakta resultaten ämnesvis för att komma underfund med i vilka

avseenden samverkan i Vi sju eller andra stödåtgärder skulle behövas bäst.

Framgången i modersmålet har varit god i båda gymnasierna trots dialektens

inverkan. Medeltalet var 4,5 i GyPe våren 2012, 4,6 betygspoäng i NäGy, det vill

säga högre än medeltalet i hela landet (4,2 poäng). Resultaten i textkompetenspro-

vet var till och med bättre än i uppsatsen för många. Det tyder på att lärarna har

beaktat den litterära sidan av ämnet och att studerandena också har deltagit i de

viktiga fördjupade kurserna. Här finns alltså inga akuta behov. Eftersom moders-

mål är obligatoriskt i examen torde de studerande räcka till också i de fördjupade

kurserna. I anslutning till resonemanget om stora och små gymnasier konstaterades

att också deltagandet och resultaten i matematik varit förhållandevis goda i båda

gymnasierna. 

Stötestenen både i Petalax och i Närpes är finskan sedan gammalt. Cirka 65 pro-

cent av examinanderna i GyPe och en ännu större andel i NäGy avlägger provet i
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finska på B-nivå fastän de har studerat ämnet enligt A-lärokursen. Betygsmedeltalet

har överskridit 3,0 (B) med knapp nöd de senaste åren. Det är alltså ett halvt betyg

lägre än i hela riket (3,5), trots att huvudsakligen österbottniska skribenter står för

medeltalet i hela landet. Trots svårigheterna avlägger de flesta i svenska Österbot-

ten fortfarande finska som ett obligatoriskt prov, särskilt de som är osäkra i mate-

matik.  

Eftersom både GyPe och NäGy deltog i UBS projekt Finnrum, GyPe dessutom

i projektet Toki, ska vi undersöka närmare i vilka delfärdigheter svårigheterna är

störst. På listan för Petalax våren 2012 och de som avlade finska redan på hösten

2011 finner vi följande poängräckor för de svagaste studerandena (A och B). De är

sammanförda och grupperade så att hörförståelse, textförståelse, strukturprovet,

dialogen och de två skrivuppgifterna framträder separat. Studerandena är numre-

rade från 1 till 10, inte med examinandernas nummer i SE.

Tabell 37. Framgången i olika delfärdigheter i finska 

i två österbottniska gymnasier 

Hörf. Läs- Gramm. Dialog Skr. Summa 
först. framst. poäng

Max: 90 80 13 17 99 299 

1 33 30 1 5 55 114 (a)

2 30 32 6 4 45 117 (a)

3 47 28 0 8 43 124 (a)

4 42 30 0 8 47 127 (a)

5 57 34 0 6 35 132 (a)

6 36 46 8 5 53 148 (b)

7 53 24 0 10 53 140 (b)

8 54 32 2 6 53 147 (b)

9 51 40 4 4 59 150 (b)

10 43 24 2 12 71 152 (b)

Det är inte lätt att dra slutsatser av översikten av poängen i de enskilda provdelarna.

För de svagaste skribenterna (1 och 2) är dock saken klar. Övning i att lyssna på fin-

ska (och gärna i att svara på frågor om innehållet) skulle snabbt kunna höja resul-

tatet från A- till B-nivå. Av den anledningen fick abiturienterna i projektet Finnrum

låna hem gamla hörförståelseprov och delta i särskild intensivträning strax före exa-

men. 
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Den andra delen i proven i B-finska som tydligast skiljer de svagaste från de näst

svagaste är de två korta skrivuppgifterna (100–150 ord). Här är de sammanräknade

för enkelhetens skull. Approbaturskribenternas poäng i denna ganska nya provtyp

är så låga att alstren knappast skulle vara begripliga för en läsare som inte sett upp-

giftsbeskrivningen. Att träna sig att skriva korta meddelanden eller redogörelser till

en tänkt eller angiven mottagare skulle alltså vara ett säkert sätt att få bättre betyg.

Men det kräver sakkunnig handledning och kritik av en finsklärare eller en annan

lämplig person. Det är den skriftliga färdigheten som tydligast skiljer proven i A-

finska från proven i B-finska. Den borde därför övas separat med dem som tänker

avlägga provet på B-nivå. Om inte gymnasiets (enda) finsklärare anser sig kunna

offra tid på denna färdighet skulle den vara ett lämpligt samarbetsobjekt med ett

närliggande gymnasium, arrangerad som en tillämpad kurs i klass eller på distans.  

För de andra delarna i provet divergerar behoven mestadels individuellt. En

gemensam svaghet för skribenterna med betyget A och B är det miserabla resulta-

tet i lucktestet. Båda gångerna var det produktivt och mycket kort (10 luckor på

hösten, 13 på våren) och testade behärskningen av grundläggande strukturer.

Behärskningen av strukturer kommer visserligen fram också i skrivuppgifterna,

men i dem poängsätts också annat än språkriktigheten. Ett korrekt löst lucktest ger

visserligen inte många poäng, men en god struktur har i allmänhet visat sig korre-

lera med den skriftliga förmågan, också på A-nivå. Därför skulle den kunna övas

separat inför provet med alla typer av skribenter. 

Hur är det med textförståelsen, som är allra viktigast för de flesta studenterna i

framtiden, åtminstone under studietiden? Poängen för läsförståelsen skiljer visser-

ligen åt de sämsta från de näst sämsta, men inte genomgående. Läsförståelsen inne-

höll också en del där skribenten skulle svara på fem innehållsfrågor med egna ord

på svenska. De skulle inte bara lösa 20–25 sedvanliga flervalsuppgifter. I vilket fall

som helst ger den delen lätt höga poäng, vilket man ser av de bästa studerandenas

resultat (men vilket inte syns ovan). Läsförståelsen är dessutom den färdighet som

är lättast att öva på egen hand, till exempel genom att försöka svara på enkla inne-

hållsfrågor.   

Det skulle finnas ett och annat att säga också om samarbetsbehoven i vissa

realämnen och inte minst i korta, främmande språk för både Petalax och Närpes del.

Liksom i många andra österbottniska gymnasier är proven i korta, främmande

språk mycket få. För att inte behöva upprepa tidigare argument överlämnas den

analysen åt gymnasierna själva. Gymnasielärarna i Närpes torde dessutom vara fullt
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upptagna med att ge hugade yrkesstuderande sådana kunskaper i de långa, obliga-

toriska ämnena (modersmål, matematik, engelska och finska) att de kan avlägga

studentexamen (eller bara enskilda prov) vid sidan av yrkesexamen.  

Kristinestad – ett diskussionsfall

Gymnasierna i Närpes och Petalax parades ihop i analysen för att de liknar varan-

dra i flera avseenden. Geografiskt sett ligger NäGy dock närmare Kristinestads

gymnasium (KriGy). Trots att KriGy är äldre än både NäGy och GyPe är det i sin

litenhet i en klass för sig. Det är ett av de få finlandssvenska gymnasier som blir

tvunget att kämpa för sin existens av rent demografiska skäl inför en förestående

statsandelsreform. I Kommunförbundets rapport 2012 föreslår utredarna frankt att

det borde gå ihop med Närpes gymnasium. KriGy har hittills dock klarat sig tack

vare statsandelstilläggen för små gymnasier och tack vare de gemensamma lärarna

med grundskolans högstadium. Däremot har det haft ett ganska ringa samarbete

med Kristiinankaupungin lukio, som ligger lika nära och inte är mycket större. (Se

närmare kapitel 3.4.)

Här granskas först resultaten i Kristinestad som sådana, och därefter diskuteras

samarbets- eller samgångsbehovet. KrGy ger en lämplig fallstudie då man ska över-

väga ett litet, svenskt gymnasiums alternativa möjligheter i ett ekonomiskt tvångs-

läge. 

Kristinestads gymnasium är alltså mycket litet, det tredje minsta gymnasiet i

Svenskfinland. De tre senaste åren har det utexaminerat bara 18, 18 och 26 studen-

ter. Resultatnivån är emellertid ingalunda låg, tvärtom. Våren 2010 blev röstetalet

rekordhögt: 31 poäng, våren 2011 mera ”normalt”: omkring 24 poäng. Eftersom

antalet skribenter är litet kan man lätt urskilja resultatstrukturen per år. De goda

resultaten de två senaste åren bygger på en ovanligt jämn fördelning av röstetalen,

med ungefär lika många ovanför 23 (som alltså utgör medianen) som under.

Medeltalet blir emellertid snabbt högre om antalet examinander som har över 30

betygspoäng är något större och hopar sig (våren 2010), medan i stället lite fler från

till exempel 17 poäng neråt drar ner medeltalet (fastän medianen skulle förbli den-

samma). Det lönar sig i detta avseende att jämföra KriGy med Hangö gymnasium

(HaGy) som ligger i en liknande tvåspråkig, gammal småstadsmiljö och är lika litet.

HaGy har haft ett högre röstetal (27,2 och 29,1) de två senaste åren. Skillnaden lig-

ger i ett par topprestationer (över 40 poäng) i Hangö vartdera året som drar upp

medeltalet, men i övrigt är Hangös resultat ojämnare. 
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Den jämna poängfördelningen i KriGy tyder på en väl anpassad undervisning

och en god studiehandledning, som får studerandena att lägga upp sina studier och

examina på ett ändamålsenligt sätt. Detta ser man också av provens spridning.

Många abiturienter i KriGy avlägger prov i finska och engelska redan på hösten,

men de flesta nöjer sig inte med betyget då, utan kommer igen på våren och höjer.

Allmänt sett finns det med andra ord nästan ingenting negativt att säga om SE-

resultaten i Kristinestad. Det ser nästan ut som om gymnasiet skulle ha kunnat

utnyttja litenheten till sin fördel, det vill säga handlett de studerande individuellt

till goda och jämna prestationer med hänsyn till deras utgångsläge och kapacitet.

För de enskilda ämnenas del finns det inte mycket att tillägga om KriGy, utöver

det som sades om små och stora gymnasier i kapitel 3.1 och det som sagts om beho-

vet av ett samarbete på särskilda punkter i de andra österbottniska gymnasierna. För

helhetens skull ska dock konstateras att resultaten i modersmål i KriGy har varit några

tiondelar bättre än medeltalet i hela landet de senaste åren. Man kan dock skönja en

viss diskrepans (dock inte genomgående) mellan poängen i uppsatsen och textkom-

petensprovet till det senares nackdel. Det kan beaktas i fortsättningen. 

Tvåspråkigheten i Kristinestad spelar inte in så att majoriteten skulle välja A-

nivå i provet i finska. Men examinanderna får ganska höga betyg även nationellt

sett, med rekordet 5,9 poäng våren 2010 eller nästan E för 11 studenter i B-provet

och 5,8 poäng på A-nivå. Därefter har röstetalet i finska sjunkit av någon anledning:

till 4,5 och 4,6 våren 2012. Nedgången kan bero på att antalet skribenter från

enspråkigt svenska familjer från Lappfjärd och Sideby har ökat på bekostnad av de

tvåspråkiga från Kristinestad och Ömossa, på att studerandematerialet överlag har

blivit sämre, eller kanske på att konkurrensen om de höga betygen i finska har ökat

med åren. Studerandena i Kristinestad är så få att någon uppdelning av lärokur-

serna i finska knappast har kunnat ske. De goda resultaten beror snarare på möjlig-

heterna till individuell handledning och god taktik i nivåvalet i provet. Här ser vi

en av det lilla gymnasiets fördelar som riskerar gå förlorad vid en sammanslagning.  

Diskussionen om KriGy:s existens kan alltså inte föras utifrån resultaten i

enskilda läroämnen eller överhuvudtaget utifrån deltagandet och resultaten i SE i

första hand. Den måste utgå från de praktiska möjligheterna och ekonomiska för-

delarna av att slå ihop två relativt närliggande gymnasier (avstånd cirka 30 kilome-

ter) gentemot de nackdelar det otvivelaktigt skulle vara att ”ta bort” en del ämnes-

lärare från högstadiet i Kristinestad. När det gäller ekonomin måste vinsten i min-

skade undervisningskostnader vägas mot de ökade kostnaderna för skjuts (även om
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de betalas av Fpa med en viss självrisk) och mot tidsanvändningen för de enskilda

studerande som får en ganska lång bussresa från Lappfjärd och Sideby till Närpes. 

Det är också svårt att förutse vad omplanteringen från en annorlunda, ganska

tvåspråkig miljö till det relativt enspråkiga och starkt dialektala Närpes skulle inne-

bära för Kristinestadsstuderandena. Risken finns att de tvåspråkiga familjerna i

Kristinestad som har gymnasieambitioner börjar överväga finsk skola från början,

såvida inte Kristiinankaupungin lukio dras in och en motsvarande daglig bussresa

till en finsk grannkommun blir lika motbjudande. Väljer man lösningen att låta

KriGy stå kvar fysiskt men slår samman administrationen och studerandevården

med NäGy finns risken att den ekonomiska vinsten blir ganska liten i jämförelse

med vad besparade undervisningskostnader vid en full samgång skulle ge.

Operationen lönar sig kanske heller inte med tanke på studerandenas välmående.

Lite krasst uttryckt: operationen kanske lyckas men patienten, det vill säga stude-

randena, lärarna och deras ambitioner, försvagas eller dör. 

Ett närmare och administrativt mycket enklare alternativ skulle vara att utveck-

la det hittills ganska ringa samarbetet med Kristiinankaupungin lukio i riktning

mot ett tvåspråkigt gymnasium. Men den lösningen kan bli språkpolitiskt svår att

ta på båda sidor och den kräver att man beaktar studerandenas juridiska rätt att få

åtminstone de nationellt definierade gymnasiekurserna på sitt primära skolspråk

(grundskolespråk). Dessutom måste man undersöka studerandenas reella möjlighe-

ter i vartdera gymnasiet att tillgodogöra sig lokalt fördjupade och tillämpade kurser

på det andra inhemska språket. De svenska studerandena skulle kanske klara det på

något sätt, men knappast de finska. Vi får återkomma till detta i ljuset av många lik-

nande fall i avsnittet 3.4.

3.3.3 Åboland

Kimitoöns gymnasium och Pargas svenska gymnasium

I Åboland finns det bara tre svenska gymnasier: den fortfarande relativt stora och

anrika Katedralskolan i Åbo stad och de mycket yngre skärgårdsgymnasierna

Kimitoöns gymnasium och Pargas svenska gymnasium. Skärgårdsgymnasierna här-

stammar från privata samskolor. (Se närmare Geber SA 31, s. 162). Vi börjar med

skärgårdsgymnasierna och undersöker därefter Katedralskolans framgångar i SE

och dess möjligheter att fungera som något slags lärcenter i hela Åboland, eventu-

ellt i samarbete med Åbo Akademi.
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Pargas svenska gymnasium (PSG) är lite större än Kimitoöns gymnasium

(KiG), men storleken på årskullarna i PSG varierar från 40 till 60 studerande per

år, beroende på att de svenska årskullarna i kommundelarna Pargas, Nagu, Korpo

och Houtskär likaså varierar ganska kraftigt. PSG har ett visst samarbete med Åbo-

lands yrkesskola och språk- och turisminstitutet, som numera är en del av det vid-

lyftiga yrkeskonglomeratet Axxell. I studentexamenslistorna syns detta dock bara

som några få yrkesstuderande (kategori 3), delvis dolda bakom omtagare eller höj-

are (kategorierna 4 och 5) i slutet av förteckningen. De flesta av dessa är antecknade

för separat examen, och påverkar därför röstetalen bara i ringa utsträckning. Här

(och i rankinglinstorna) beaktas bara röstetalen för studenterna. Liksom årskullar-

nas storlek varierar också deras röstetal något, från i medeltal cirka 24 betygspoäng

till cirka 27 poäng. 

När man tittar noggrannare på poängvariansen, såväl i PSG som i KiG, ser man

hur medeltalen av röstetalen för små studentkullar kan påverkas ganska kraftigt av

enskilda goda eller svaga skribenters prestationer. Till exempel i PSG fanns det en

topprestation på 67 röster (7 L och 3 E) våren 2011, varför hela skolans resultat

(poängmedeltal) tog ett skutt uppåt med 3 röster. I Kimito fanns det också några

goda resultat på cirka 40 röster, men också några studenter med bara 10–15 röster.

Det förhindrade ett motsvarande uppsving där för hela skolan. Båda dessa åboländ-

ska gymnasier (och Katedralskolan) skiljer sig från de österbottniska gymnasierna

så att abiturienterna sprider sina prov mindre, och de försöker inte heller höja bety-

gen i finska eller engelska lika ofta. Som tidigare påpekats är det svårt att avgöra om

detta ska ses som en förtjänst eller en brist för abiturienterna (och skolan). Å ena

sidan kan det anses vara ett tecken på mogenhet att man går upp i examen först när

man är någorlunda säker på att man får ett tillräckligt gott betyg. Å andra sidan vitt-

nar det om ambition och seghet att en studerande, liksom en idrottsman, inte ger

upp utan ”kommer igen”, särskilt om han eller hon verkligen förkovrar sig mellan

omgångarna. 

Pargas- och Kimitostudenternas examensbetyg i enskilda läroämnen verkar

vara relativt normala de tre iakttagna åren, åtminstone i de obligatoriska proven.

Man kan visserligen se några svagare prestationer i modersmål i Kimito, men å

andra sidan också många goda (över C). Man kan heller inte upptäcka att färdighe-

terna i textkompetens, det vill säga den litterära sidan, skulle vara försummad.

Tvärtom, det finns examinander vilkas poäng till och med är högre i textkompe-

tensprovet än i essäprovet. I PSG finns det årligen ett mycket tillfredsställande antal
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skribenter i matematik, också i lång matematik, och betygen i kort matematik före-

faller till och med högre än i många andra svenska gymnasier. I KiG var antalet

matematikprov däremot lägre våren 2012, vilket är ett tecken på att ett mycket litet

gymnasium kan ha svårt att ordna tillräckligt med fördjupade studier i ämnet.

Bland realproven framträder betygen i hälsokunskap och samhällslära i vartde-

ra fallet. De är mestadels ganska höga (M, E och L), men de är inte så dominerande

framför andra realämnen som till exempel i Vasa. Också i några andra realämnen,

särskilt i psykologi och till och med i kemi, var skribenterna rätt många våren 2012,

men i vartdera ämnet drogs medeltalet ner av en underkänd eller avbruten presta-

tion. De måste ju också räknas in antalet, det vill säga i divisorn i medeltalsuträk-

ningarna. En enskild underkänd kan dra ner resultatet för lilla gymnasiet med hela

tre decimaler i ett ämne. Det är något att tänka på för den som obetänksamt ”chan-

sar” i ett realämne. Man måste givetvis ha rätt att misslyckas, särskilt om en pro-

vanmälan beror på en omedveten felbedömning, men det sänker snabbt skolans

anseende.

För många kan det te sig underligt att huvudandelen av abiturienterna på

Kimitoön och i Pargas avlägger SE-provet i finska på A-nivå med goda resultat. För

den som känner till språkmiljön i Väst- och Öståboland är detta däremot inte över-

raskande. Flera av Kimitobyarna, till exempel Dalsbruk, är sedan gammalt tvåsprå-

kiga, och Pargas är ju en fullt tvåspråkig stad. Dessutom är många av eleverna i

grundskolan också i Nagu tvåspråkiga. I Korpo och Houtskär finns det finska enkla-

ver, fastän de helt finska hemmen i regel håller hårt i sin lilla finska grundskola (i

Korpo). Ändå är det förvånande att medeltalet både i A- och i B-finska kan bli så

högt som omkring 5 betygspoäng, det vill säga M, eller ungefär detsamma som i de

stora gymnasierna i Helsingforsregionen. Detta tyder på en god undervisning ut -

över tvåspråkigheten.

PSG har haft ett livligt samarbete kring andra främmande språk än engelska

med Språk- och turismlinjen vid Åbolands folkhögskola, numera alltså inom vux-

enutbildningen vid Axxell. Detta verkar ha gett utslag även i SE. Till exempel våren

2012 avlade 22 av de 64 examinanderna i Pargas extra prov i språk, 15 i tyska och 7

i franska, dock med ett helt betyg bättre resultat i tyska. Kimito har ryskan som spe-

cialitet, vilket sannolikt mest beror på att man råkar ha tillgång till en behörig

lärare. Detta visar lärartillgångens betydelse för de korta språken. 

Slutomdömet om PsG och KiG blir att många abiturienter klarar sig relativt bra

i de flesta läroämnen. I andra främmande språk än engelska skulle man emellertid
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kunna tänka sig ett samarbete. PsG, fortfarande i samarbete med Axxell, skulle

kunna ta hand om tyskan och franskan och KiG om ryskan. Det borde vara fullt

möjligt för ett språkinstitut att ordna distansundervisning över nätet så att lektio-

nerna sänds från det ordnande gymnasiet. Erfarenheter av sådana förbindelser på

andra håll visar dock att det är nödvändigt att läraren då och då besöker också den

mottagande skolans studerande för muntlig träning och handledning ansikte mot

ansikte. Detta gör naturligtvis språkundervisningen dyrare än om alla får plats i

samma grupp, men å andra sidan är det billigare än dubblering av magert utnytt-

jade kurser i tyska och franska. Framför allt skulle ett språksamarbete på nätet

kunna locka någon studerande från Väståboland och Katedralskolan att studera

ryska, samtidigt som språklinjen vid Axxell skulle kunna marknadsföra introduk-

tionskurser i andra ”sällsynta” språk (spanska, italienska, kinesiska och så vidare).  

Också i realämnena skulle man gott kunna tänka sig ett pararbete mellan KiG

och PSG. KiG skulle kunna ta hand om geografins fördjupade kurser genom dis-

tansundervisning (vanliga nätstudier). PSG skulle i stället svara för de flesta av de

många fördjupade kurserna i fysik och kemi, eftersom det där tycks finnas betydligt

fler intressenter. Däremot har antalet skribenter i livsåskådningsämnena varit så

litet i båda skärgårdsgymnasierna att också Katedralskolan i Åbo måste komma in i

bilden. 

Katedralskolans profil och roll i hela Åboland

Som rankinglistorna och analysen i kapitel 3.1 visar är Katedralskolan i Åbo (KaÅ)

ett av Svenskfinlands bästa gymnasier. Det torde inte gälla enbart resultaten utan

även hela miljön och andan i de rymliga och väl restaurerade lokaliteterna invid Åbo

domkyrka, rådhuset och Åbo Akademis gamla huvudbyggnader. Som skolans nuva-

rande rektor yttrade om toppresultaten våren 2012 i en tidningsintervju är skolan

ett gott, allsidigt gymnasium med gamla anor, som lägger vikt på lärarnas och stu-

derandenas trivsel och arbetsmiljö. Han lät dock bli att säga att Katedralskolan är

ett av de få gymnasier i Svenskfinland som i viss mån kan gallra studerandena vid

antagningen. Det tar också in några ambitiösa skärgårdsstuderande som föredrar att

”gå förbi” PSG eller KiöG och flytta in till storstaden. KaÅ har varit ett framgångs-

rikt kursutformat gymnasium från början. Det var med i de första försöken med

kursutformningen i början av 1980-talet och fick pris för sina framgångar. Några

större problem att rekrytera goda lärarkrafter har staden inte heller haft på grund

av närheten till Åbo Akademi. 
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4. Den nuvarande Katedralskolan har ju inte direkt något med den medeltida katedralskolan att
göra. Som modernt gymnasium har det utgått från tre gymnasier, av vilka pojklyceet dessutom
hade flera skolor bakom sig.

5. Vid antagningen till Åbo Akademi räknas alla avlagda SE-prov in i grundpoängen. Dessutom
kan man få tilläggspoäng i de ämnen som är viktiga på respektive områden (maximalt 7 poäng
per ämne). På så sätt får en del sökande dubbla poäng för till exempel historia eller biologi.

Det är kanske inte nödvändigt (och inte helt korrekt) att hänvisa till skolans his-

toriar men naturligtvis betyder också den akademiska och gamla svenskborgerliga,

familjära miljön mycket. Bland toppstudenterna finner man flera med klar anknyt-

ning till akademin, men också en och annan studerande från ambitiösa finska famil-

jer. I stället för att upprepa de goda betygsmedeltalen på studentbetygen ska vi se

lite närmare på vitsordsfördelningen. Våren 2012 hade skolan så många som 10 stu-

denter med röstetal över 40, alltså nästan en sjättedel av abiturienterna, och dess-

utom 2 över 60. Alla dessa höjde naturligtvis hela skolans medeltal betydligt (efter-

som studentantalet inte var större än 62 och de som hade under 20 poäng var bara

3). De två ”stjärnorna” utgjorde dessutom varandras komplement. Den ena var

natur vetare med L i tre naturvetenskaper och lång matematik (och dessutom L i

både historia och samhällslära), medan den andra var en mycket språkbegåvad

humanist med L i religion, psykologi, historia och samhällslära och dessutom L i

hela tre extra språk (tyska, franska och spanska). 

Det sistnämnda unika exemplet, som påminner om vissa toppresultat i Ressun

lukio och SYK i Helsingfors, för oss direkt till ett starkt område i Katedralskolan,

nämligen språkundervisningen. Förutom synnerligen goda resultat i finska (5,7

poäng i medeltal) och engelska (5,5) hade skolan 15 skribenter i tyska och 10 i fran-

ska med goda resultat (tyska 5,5, franskan 4,5) och dessutom 3 skribenter i spanska

och 1 i ryska våren 2012. Även om dessa skribentantal inte är särskilt höga med hän-

syn till gymnasiets storlek, kan de bero på att grundskolorna och även gymnasiet

har haft ett särskilt brett språkprogram. Det initierades av skolstyrelsen på 1980-

talet och innebar lång tyska och franska som A2-språk vid sidan av dubbla program

i finska och engelska (A1 och A2). Detta tycks ha burit frukt med åren och borde

undersökas närmare under en lång följd av år. Också i Katedralskolan har de främ-

mande språken kommit i skymundan av de många realprovens betydelse vid inträ-

de till vissa studieinriktningar, speciellt vid Åbo Akademit. 

Man kan tänka sig två eller tre möjligheter att återuppliva intresset för andra

främmande språk än engelska i hela Åboland. Alternativet som ligger närmast till

– 171 –



hands är det ovan skisserade samarbetet med språk- och turismlinjen vid Axxell

med PSG och KilG som medintressenter. Om det verkar obekvämt eller motbju-

dande att studera språk delvis på distans i grannstaden, återstår möjligheterna att

utveckla samarbetet med de finska gymnasierna, som redan existerar i viss mån. Det

skulle kanske ändå vara naturligare att samarbeta med Språktjänst vid Åbo

Akademi, bara akademin kan förmås ingå ett avtal med staden. Samarbetet med

Språktjänst borde därför prövas några år. Däremot är stadens svenska arbetarinsti-

tuts intressen så speciella och inriktade på vuxna att ett utbyggt samarbete med

detta hittills inte velat ta fart. 

De humanistiska ämnena dominerar realproven vid Katedralskolan med histo-

ria (19 prov våren 2012 med röstetalet 5,5 i medeltal) och särskilt samhällslära (35

prov, röstetalet 4,5) i spetsen. Däremot skrevs bara 13 prov i hälsokunskap våren

2012, vilket visar att ambitiösa studerande inte anser detta läroämne vara till fyllest

och omvänt att hälsokunskapen delvis blivit en räddningsplanka för svaga stude-

rande. Fysiken och kemin hör samman med goda resultat i matematik, men presta-

tionerna skulle kunna vara flera vid KaÅ. Detsamma gäller psykologi (8 prov våren

2012) och religion (5 prov). 

I KaÅ förekommer ibland också prestationer i filosofi (2 prov våren 2012) och

livsåskådning (2 prov). Som tidigare framhållits borde de läroämnena ses om

ordentligt i hela Svenskfinland. Möjligheter till detta måste ju finnas bäst i Åbo med

hjälp av timlärare från akademin. De borde ha intresse av att rekrytera studerande

till sina ämnen. Skulle också psykologin och religionen kunna få draghjälp från ÅA,

till exempel via det öppna universitetet? Och varför kan inte Katedralskolan utnytt-

ja ÅA:s fina laboratorier i kemi och fysik? Det borde alltså gå en trafik och inte en

gräns över Domkyrkotorget i Åbo. Inte för att studentexamensresultaten vid

Katedralskolan skulle kräva det, utan därför att ambitiösa gymnasister skulle ges

ännu fler möjligheter, särskilt i främmande språk och i vissa realämnen.  

3.3.4 Västra Nyland (utan Kyrkslätt)  

Kedjan av de tre små svenska gymnasierna och ett lite större längs Lojoåsen från

Virkby till Hangö berördes redan i diskussionen om små och stora gymnasiers resul-

tat i avsnittet 3.1. I detta avsnitt ska vi granska resultaten och samarbetsmöjlighe-

terna lite närmare. Det bör framhållas att en fullständig samgång mellan dem skul-

le kunna bli mycket svår, fastän det kan verka motiverat utifrån sett. Det beror dels
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på skolornas olika traditioner, dels på Lojos och Hangös avvikande historia, intres-

sen och sociologi. Också för grundskolans högstadium tycks det ju vara svårt att

finna nya konstellationer, åtminstone så länge Sjundeås och Ingås ställning i kom-

munreformen är oklar. Vi ska här först betrakta ytterligheterna Hangö och Virkby

separat, därefter Ekenäs och Karis-Billnäs gymnasier jämsides. Dessa ligger ju bara

på cirka 12 kilometers avstånd från varandra och hör numera till samma kommun,

Raseborg.

Hangö gymnasium (HaG) är verkligen litet. Under de tre senaste åren har det

utexaminerat endast 58 studenter sammanlagt (19 plus 24 plus 15). Ändå har det

överraskat med goda resultat, ett år med ett betygsmedeltal på över 27 poäng. Det

beror på att det råkat ha några goda skribenter (över 30 poäng, till och med någon

över 40 poäng) och få svagare eller sparsammare abiturienter i betygsjakten (under

20 poäng). Examinanderna i Hangö sprider inte sina prov på olika omgångar så

mycket. De flesta proven avlägger de på våren det sista året – vilket är helt naturligt

i ett litet gymnasium. Det är svårt att få ihop alla kurser som behövs för framgång

i SE på kortare tid. (Jämför dock till exempel Kristiinankaupungin lukio i kapitel

3.4.) 

Naturligt för ett litet gymnasium är också att resultaten kan växla ganska myck-

et, och särskilt deltagandet i olika ämnen. Till exempel har betygsmedeltalet i

modersmål varierat från 3,5 till 4,6 i HaG. Intressant nog i takt med den allmänna

framgången, vilket visar modersmålets betydelse för de andra läroämnena, eventu-

ellt också tvärtom: flitig läsning och bearbetning av texter i andra ämnen främjar

också modersmålet. 

Hangö är en tvåspråkig stad. De flesta svenska gymnasisterna där är numera

tvåspråkiga. Resultaten i finska är därför på god nationell nivå, vilket innebär cirka

5 poäng eller M i medeltal i A-finska. Bara några få har valt provet i B-finska.

Resultaten i engelska ligger också på finlandssvensk nivå (omkring M). I de korta

språken räcker inte skribent- och kursantalet till för mer än några skribenter i tyska

(14 på tre år), ett par i franska och intressant nog ett par i spanska med höga betyg

(E och L). De två sistnämnda har dock knappast lärt sig spanska i gymnasiet utan

på annat håll, och sannolikt räcker heller inte studerandena i franska till för fulla

kursserier. I de korta språken skulle det alltså vara nödvändigt med ett samarbete,

naturligast med Hangon lukio (kapitel 3.4).

Mycket resurskrävande ämnen i ett litet gymnasium är givetvis matematiken,

särskilt den långa lärokursen, och fysiken och kemin. HaG har dock haft några skri-
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benter i lång matematik varje år (14 på tre år), några med betygen M eller E. I kort

matematik var antalet sammanlagt 35 de två senaste åren. Eftersom alla inte siktar

på SE-provet i matematik är det klart att skolan kommer att ha få studerande i de

fördjupade kurserna. Detsamma gäller fysiken och kemin. Skribentantalet i dem var

ändå inte helt litet (10 respektive 15 på tre år) och resultaten inte dåliga. Men några

stora undervisningsgrupper kan det sällan bli fråga om i de fördjupade kurserna. 

Deltagandet i de övriga realproven sprider sig överraskande bra: 12 i geografi,

16 i biologi, 13 i psykologi, 10 i historia 18 i samhällslära och 10 i hälsokunskap, men

bara 2 i religion och 1 i filosofi. Intressant är att HaG inte hade en enda skribent i

hälsokunskap våren 2010. Kan detta bero på att skolan inte hade kunnat ordna de

två fördjupade kurser som skulle ha behövts, eller beslutade man att använda de

knappa resurserna till längre läroämnen? 

Spridningen av realproven i HaG visar varför enhetskostnaderna i ett litet gym-

nasium blir höga: man försöker tillgodose studerandenas kursval i de ämnen anta-

let fördjupade kurser är proportionellt sett många. HaG kommer därför att bli ett

av de första gymnasier som verkligen måste se om sitt hus, om och när de höjda

statsandelarna till små gymnasier dras in. Vilka är då möjligheterna till samarbete

med Hangon lukio och distansstudier och konferensteknik längs hela udden och

åsen upp till Virkby? Hangö ligger troligen för avlägset för ett fysiskt samarbete, 30

kilometer från Ekenäs. Vi återkommer till samarbetet när vi granskat de övriga

gymnasierna där.

Den andra svenska utposten bland gymnasierna i västra Nyland, Virkby gym-

nasium (ViG), är något större än Hangö. Som sprunget ur ett privat läroverk skul-

le det knappast kunna fungera utan symbiosen med grundskolans högstadium. ViG

rekryterar inte sina studerande bara från Lojo och Virkby, utan också från Ingås och

Sjundeås västra och nordvästra delar. Därför har studerandena en mera heterogen

bakgrund och delvis ännu mera finsk än i Hangö. ViHs och ViG fungerar rent av

som en liten språkö eller halvö i en av Svenskfinlands utkanter, ungefär på liknande

sätt som Kotka svenska samskola i öster. Liksom i HaG kan studentkullarna varie-

ra ganska kraftigt till både storlek och resultat i SE. Vårarna 2010 och 2012 utexa-

minerade ViG bara 27 respektive 30 studenter med poängmedeltalen 23,4 och 23,0

i alla ämnen. Men 2011 tog både antalet och poängmedeltalet ett ordentligt kliv

uppåt till 47 studenter och 27,0 poäng. Liksom i de föregående gymnasierna är det

lätt att genomskåda orsaken statistiskt: ViG hade bara 3 studenter med över 30 rös-

ter och hela 10 med under 20 röster våren 2010. Våren 2012 hade ViG i stället 10
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mellan 30 och 40 och dessutom 3 över 40 och bara 3 med under 20 röster. Hetero -

geniteten i Virkby skiner dock fortfarande igenom, till exempel i röstetalsräckan för

de tio första:

31, 57, 14, 22, 21, 22, 41, 19, 39, 43

Det bekräftar att SE är en högst individuell examen. Man kan rent av säga att i all

synnerhet de små gymnasierna är mycket beroende av de enskilda studerandes fal-

lenhet och ambitioner – utan att för den skull nedvärdera lärarnas insats. Också de

högt begåvade behöver ju stimulans och vägledning. 

Låt oss här titta på en utmärkt individuell betygsserie från våren 2011 som upp-

muntran:

(57 röster): O L, CA L, EA L, M E, FC E, SC L, YH M, Bi L, KE M

Studenten ser ut att vara en typisk bred begåvning med höga betyg i alla språk, till

och med i två extra, men också en mycket god matematiker (M i lång matematik)

och naturvetare (L i biologi och E i kemi). Det finns skäl att fråga sig hur de sven-

ska gymnasierna ska lyckas föra fram begåvningarna till så höga resultat och samti-

digt ta vara på medelmåttorna när resurserna minskar, utan behöva rekommende-

ra ett närliggande finskt gymnasium för de bästa (som ofta är tvåspråkiga). De är

garanterat eftertraktade även där.

Något om framgången i de enskilda ämnena i ViG som kan ge ett första svar på

den frågan. Jag väljer våren 2011 då antalet studenter var större (47), och komplet-

terar för säkerhets skull med våren 2012 för de mindre ämnenas del. I modersmål

blev resultatet tillfredsställande våren 2011 men lägre än riksnivån, 3,9 poäng eller

ett knappt C. Detta år var i övrigt ett gott år vid ViG. Bland skribenterna fanns ett

antal med B och ett par med A, till och med en med I som tvingades kompensera.

De svagaste var dock inte finskspråkiga av namnen att döma, utan från gamla,

svenskspråkiga familjer i trakten. Det styrker den tidigare slutsatsen att det inte är

en dominerande finska i miljön som behöver utgöra ett handikapp. 

Resultaten i finska var självfallet goda, 5 laudatur och många eximia samma år,

och bara 2 som föredragit provet i B-finska. Också engelskan var på god nivå. För

de främmande språkens vidkommande skiljer sig ViG dock från HaG på så sätt att

både antalet prov och resultatnivån är högre. På två år dubbelt så många i tyska och
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franska som i HaG. Poängmedeltalen var goda 5,0 (M) och 4,2 (C+) våren 2011.

När vi kommer till Karis och Ekenäs får vi se om man rent av skulle kunna tänka

sig ViG som ett center för ett rikare kursutbud i andra främmande språk än engel-

ska. Också deltagandet i SE-proven i matematik är tillfredställande i ViG: 13 plus 9

i lång matematik på två år, och 22 plus 11 i kort av 47 plus 30 möjliga. Av dessa var

flertalet dessutom obligatoriska. Också resultaten i lång matematik var goda: 1 L

och 5 E år 2011. I kort matematik var de något sämre.

Det avgörande inför framtiden blir alltså realproven för ViG. Resultaten i dem

är ojämna, inte bara mellan åren, utan framför allt mellan läroämnena. De domine-

rades av naturvetenskaperna i högre grad än i Hangö, med geografin som det klart

största ämnet (26 prov på två år). Därnäst kom psykologi (20 prov) och samhälls-

lära (17 prov). Tyvärr är dock resultaten också i de populära ämnena i ViG rätt

svaga, med många A:n och till och med några I:n. Detta tyder på att skolans resur-

ser inte räckt till för de viktiga, fördjupade kurserna. I religion och historia var del-

tagandet rent av överraskande litet, bara 3 respektive 6 prov på två år. Prov i filoso-

fi och livsåskådning avlades inte alls. 

Vi kommer nu fram till en försiktig slutsats, redan innan vi sett resultaten i

Karis och Ekenäs. De humanistiska ämnena, framför allt religion, historia, filosofi,

och livsåskådning, skulle kunna tas om hand av gymnasierna i Karis och Ekenäs.

Alternativt skulle Lärkkulla kunna ta hand om livsåskådningsämnena om ett avtal

kan ingås med Borgå stift.   

Karis-Billnäs och Ekenäs gymnasier (Raseborg)

Vi kommer nu till de två gymnasierna i mitten av åsen, Karis-Billnäs gymnasium

och Ekenäs gymnasium (EG). Också dessa har helt olika historia och studerandena

olika socioekonomisk bakgrund, fastän de numera hör till samma stad, Raseborg.

Studerandena i Karis-Billnäs gymnasium kommer huvudsakligen från den gamla

järnvägs- och bruksmiljön i Karis, Billnäs, Fiskars, Svartå och Antskog, till en del

också från Ingå. Ekenäsgymnasisterna kommer från tjänstemanna- och köpman-

nasläkterna i den gamla seminariestaden och från den gamla svenska landsbygden,

jordbruksmiljön och skärgården i Snappertuna, Tenala och Bromarv. Också språk-

miljön är därför olik den i Karis. I Karis är den mera tvåspråkig (men ingalunda

homogen), i EG mera enspråkigt svensk. Karis-Billnäs gymnasium är dessutom

betydligt mindre med cirka 40 studenter per år. EG kan producera över 60. 

Skillnaderna i språkmiljö märks dock inte så mycket som man kanske skulle tro
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på betygen i modersmål och finska. En större andel av abiturienterna i EG tyr sig

visserligen till B-finska, och resultatnivån i A-finska var ett par decimaler lägre än i

Karis (cirka 4,4 mot 4,2 betygspoäng). Men om man jämför dessa resultat med de

stora svårigheter i finska som grundskoleeleverna i Ekenäs, Tenala och Bromarv

hade för några decennier sedan, när högstadieskolorna var separata, har kunska-

perna jämnats ut betydligt. En ganska lång räcka approbaturbetyg i A-finska i

Ekenäs vittnar dock fortfarande om det heterogena utgångsläget i finska där.

Liksom i några landsbygdsgymnasier i Österbotten kan man också spåra en viss

ovilja mot eller trötthet på studierna i ämnet av det faktum att största delen också

av de svagaste studerandena avlägger provet i finska redan på hösten och nöjer sig

med ett lågt betyg. En satsning på tilläggskurser och preparation av dessa eller ett

byte till B-finska också i undervisningen skulle därför sannolikt höja resultatnivån.

Sådana åtgärder är dock resurskrävande. De kräver välplanerade samarbetsåtgärder

mellan gymnasierna och med de andra skolorna i staden.

Resultatnivån i modersmål är ungefär lika hög i vartdera gymnasiet. I EG kan

man dock urskilja en större andel skribenter med betydligt lägre poäng i textkom-

petensprovet än skillnaden i bedömningsskalan skulle förutsätta. EG är visserligen

ett så pass stort gymnasium att bristerna borde gå att lappa över inom gymnasiet,

men om det handlar om bortval av fördjupade kurser på motsvarande sätt som i fin-

ska skulle man också kunna tänka sig ett samarbete på hela halvön. I finska kon-

trollerades poängfördelningen för A- och B-skribenterna men det fanns bara ett par

fall där svårigheterna tydligt låg i skrivuppgifterna. Vanligen var det poängen i det

produktiva lucktestet och någon annan grammatikbetonad del som var mycket låga.

Detta är intressant, dels därför att det styrker den gamla uppfattningen att finskans

grammatik är viktig, ja, rent av avgörande för enspråkigt svenska studerande som

inte kan förlita sig på språkörat. Grammatiken går att repetera och träna med rätt

anpassade och handledda, individuella övningar på distans. Öra för språket kan man

få bara genom långvarigt lyssnande och läsande, och vistelse i finsk miljö. Också

detta borde rekommenderas för de svaga studerandena av flera skäl.

Som rankinglisorna visar överraskade Karis-Billnäs gymnasium med ett myck-

et gott helhetsresultat i studentskrivningarna våren 2011: hela 30,3 betygspoäng i

medeltal. Studerar man resultaten ser man att orsaken: liksom under goda år i

Hangö och Kimito fanns en rad mycket goda skribenter med över 40 röster, och

mycket få under 20. I Ekenäs är poängstrukturen mera jämntjock med anhopning-

ar av medelgoda studerande mellan 20 och 30, men också ganska många med under
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20 röster (15, 17, 15, 19, 16, 14, 18, 13). Karis-Billnäs gymnasium har ett betydande

antal äldre omtagare och någon yrkesstuderande i slutet av listan, men dessa har

vanligen fått separat betyg och räknas därför inte in i statistiken som respektive års

studenter. 

Däremot finns det en annan betydande skillnad i KaBiG i jämförelse med HaG

och ViG, nämligen mycket spridda examina. Liksom i södra svenska Österbotten

tidigarelägger och upprepar många i Karis och EG proven i finska och engelska,

men dessutom finner man en viss spridning också av realproven. Det gör att det

totala antalet realprov särskilt i Karis blir högt och ovanligt jämnt fördelat mellan

ämnen. På två år (2011 och 2012) avlade abiturienterna i Karis 13 prov i biologi, 10

prov i geografi, 12 prov i kemi, 28 prov i psykologi, 23 i historia, 27 prov i sam-

hällslära och 22 prov i hälsokunskap. Om man räknar psykologin och hälsokunska-

pen som humaniora, vilket de ju är åtminstone på skolnivå, dominerar dock det

humanistisk- samhällsvetenskapliga blocket klart.

I EG finns ett par företeelser som kan vara av betydelse för ett utökat samarbe-

te. Det ena är de många och höga betygen i historia och samhällslära som visar sig

bottna i höga poäng i frågor från de första och sista kurserna, och särskilt i joker-

frågorna. Detta måste bero på insiktsfull och god instruktion i hur realproven i his-

toria och samhällslära bör angripas, men också på att studerandena läser de fördju-

pade kurserna med intresse. Karis har också goda resultat i samhällslära. Dessa

insikter borde kunna utnyttjas bredare, till exempel så att EG och Karis växelvis

skulle specialisera sig på de fördjupade kurserna och arrangera dem så att studeran-

dena i granngymnasiet kan delta. Arrangemanget kräver kanske lite transporter,

fastän avståndet mellan Karis och Ekenäs är bara 12 kilometer. Kan kurserna delvis

ordnas med konferensteknik över nätet skulle de kunna tjäna studerande i Hangö

och Virkby som föredrar fördjupade studier på svenska i stället för gästspel i det

närliggande finska gymnasiet. De praktiska arrangemangen borde prövas med det

snaraste.

Det andra särdraget i Ekenäs är att man har haft examinander även i filosofi och

livsåskådning och betydligt fler i religion (till och med en i ortodox religion) än i

andra skolor i närheten de senaste åren. Detta måste bero på en ovanligt god under-

visning i livsåskådningsämnena. Den borde också tjäna granngymnasierna, kanske

ända till Kimito i väster och Kyrkslätt i öster.

Matematiken i både EG och Karis kan förbigås med konstaterandet att delta-

gandet i provet enligt lång och i provet enligt kort lärokurs inte alls har varit dåligt,
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tvärtom. I Karis avlades till och med 10 prov i lång matematik med 4,6 betygspo-

äng i medeltal (alltså mellan C och M) och 20 prov i kort matematik med medelta-

let 4,3 ”det goda året” 2011. Det innebar att tre fjärdedelar av abiturienterna deltog

i matematikprovet det året. I Ekenäs var deltagarantalet i kort matematik propor-

tionellt sett något lägre: 19 av 60. Men resultatet för de 12 som skrev lång mate-

matik var mycket gott: 4,8 poäng i medeltal. Ett gott deltagande och goda resultat

i matematik behöver alltså inte sökas enbart i de stora gymnasierna i huvudstads-

regionen, utan de finns också i små och medelstora. Eftersom deltagandet och resul-

tatnivån i de svenska gymnasierna ändå är sämre än i de finska, återstår frågan var

de sämre finns. Vi får återkomma till detta när alla gymnasier är genomgångna.

Hur är det då beställt med de korta språken i EG och Karis, som ju visat sig vara

en akilleshäl särskilt i mindre gymnasier? I Karis avlade 29 examinander betyg i

tyska, men bara 5 i franska och 3 i spanska åren 2011–2012. I Ekenäs var motsva-

rande tal proportionellt mindre, men betygen både i tyska och i franska var högre,

4,8 respektive 4,0 mot 4,2 och 3,2. I tyska kan kurserna kanske ordnas i vartdera

gymnasiet även i fortsättningen, men i franska och spanska är de studerande defi-

nitivt för få, särkilt i de fördjupade kurserna. Här kommer därför uppgiftsfördel-

ningen i främmande språk in i bilden: Ett gymnasium tar hand om franskan, ett

annat om spanskan och ett tredje gärna helt frankt om ett helt nytt språk, till exem-

pel ryska, arabiska eller kinesiska. Ett samarbete med Västra Nylands folkhögskola,

Raseborgs medborgarinstitut eller Lärkkulla ska inte uteslutas, åtminstone inte

kring grundkurserna.

3.3.5  Östra Nyland

Innan vi tar itu med Helsingforsregionen ska vi undersöka resultaten i de svenska

gymnasierna i östra Nyland: Sibbo, Borgå och Lovisa, även om Sibbo kan betrak-

tas som en del av huvudstadsregionen. Skulle inte Kotka svenska samskola vara pri-

vat och redan ha etablerat ett annat slags samarbete hade det egentligen varit natur-

ligare att ställa Lovisa och Kotka i relation till varandra, eftersom de ligger närmare

varandra och binds ihop av resterna av den svenska befolkningen i Strömfors och

Pyttis. 

Borgå gymnasium och Lovisa gymnasium är liksom Karis och Ekenäs ganska

olika varandra, såväl till storlek och historia som till miljö. Sibbo gymnasium är en

ganska ung skapelse i jämförelse med dessa gamla läroverk. I likhet med flera öster-
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bottniska gymnasier tillkom Sibbo gymnasium som en följd av de kommunala am -

bi tionerna i grundskolereformens spår, för att inte Sibboungdomarna skulle behö-

va resa till något gymnasium i Helsingfors. Vi börjar med det minsta av dem, Lovisa

gymnasium. 

Lovisa gymnasium (LoGy) rekryterar sina studerande från staden och de gamla

svenska och tvåspråkiga miljöerna i Pernå, Liljendal, Mörskom, Lappträsk och

Strömfors. Men det har haft svårt att få dessa att bidra jämspelt med alla kostnader

åtminstone före samgången med Pernå, Liljendal och Strömfors. Resultatet i SE

steg ända till 29,2 betygspoäng i medeltal våren 2012, men som i alla små gymna-

sier kan uppgången givetvis vara tillfällig. Studerar man betygsstrukturen finner

man ett ansenligt antal röstetal över 30 (9), till och med 4 över 40, men bara 3 undre

20, vilket förklarar den markanta framgången. Den bästa studenten (45 röster) var

en matematiker och naturvetare, de tre följande typiska humanister med till och

med två extra språk bland examensämnena.

De tre utmärkta humanisterna i LoGy våren 2012 för oss direkt till frågan hur

resultaten i realproven ser ut som helhet. En genomgång av tre år (2010–2012) visar

att det finns två realämnen som är tydligt starkare än de andra, nämligen historia

och samhällslära. Inte mindre än 37 respektive 38 prov (av 177 realprov på drygt 200

studenter) avlades i dessa ämnen med mycket goda resultat, ett medeltal på

omkring M. Dessutom avlades ett betydande men inte dominerande antal prov i

hälsokunskap (26) och psykologi (25). LoGy har specialiserat sig på Östersjöbiolo-

gi. Detta märks genom att relativt många har avlagt prov i biologi och kemi samti-

digt, vilket är ovanligt i Svenskfinland. 

I de övriga realämnena har deltagandet däremot varit marginellt. Detta gäller

särskilt religion, men även geografi, trots Östersjöprojektet. Ett år (2011) hade sko-

lan 4 skribenter i filosofi, av dem dock bara 1 med ett högre betyg (E). Det är svårt

att säga om bristen på skribenter i de sist nämnda realämnena beror på att de för-

djupade kurserna inte har kunnat ordnas eller helt enkelt på att de konkurrerats ut

av de först nämnda, starka ämnena. Därför går det heller inte att rekommendera

något specifikt samarbete i realia med andra gymnasier, såvida inte några skulle stu-

dera fördjupade kurser i religion eller livsåskådning vid Myllykosken lukio (kapitel

3.4).

När man räknar deltagarna i realproven i SE vid LoGy visar det sig att de säl-

lan är särskilt många i förhållande till antalet studenter. Våren 2010 till exempel

avlades 58 prov på 39 studenter. Våren 2011 avlades 55 prov på 40 studerande, men
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den goda våren 2012 avlades 77 prov på 36 studerande. Alltså avläggs mindre än två

realprov i medeltal per student, och bara under gynnsamma omständigheter, alltså

med flera toppstudenter, mera. För LoGy:s del beror detta dels på att också antalet

matematikprov är relativt många, och dels på att ytterst få utelämnat finska eller

engelska ur sin examen. Till exempel våren 2012 avlades lång matematik av 15 och

kort matematik av 17 examinander. Majoriteten av dem tog dessutom matematiken

som obligatoriskt prov. Betygsmedeltalet var förhållandevis gott, nästan 4 poäng

eller C i provet i lång matematik och 4,1 poäng i kort. Siffrorna visar att höga röste -

tal för hela skolan endast nås om tillräckligt många examinander avlägger flera real-

prov. Därför har jag gett exempel på sådana röstetalssamlare några gånger. Om det

är bra eller dåligt att samla på många betyg i stället för några av hög kvalitet kan

diskuteras. Vanligen är dock inte dessa karakteristika varandras motsatser. De som

har de bästa betygen är oftast också de mångsidigaste.

Det finns inte mycket att säga om finskan för LoGy:s del, annat än att konsta-

tera att man inte längre kan spåra svårigheter som skulle bero på isolerad ensprå-

kighet i vissa byar i kranskommunerna. Tvärtom är medelpoängen i A-finska höga:

omkring 5 eller M, det vill säga på god riksnivå. Under de undersökta tre åren skrev

bara 3 finska på B-nivå. I jämförelse med västra Nyland är gymnasieungdomarna i

östra Nyland mera tvåspråkiga, och också undervisningen är synbarligen mycket

god. Man måste dock konstatera att det finns en betydande andel skribenter för

vilka poängtalet i textkompetensprovet inte är så högt som det borde vara i förhål-

lande till poängen för uppsatsen. Modersmålsläraren är självfallet medveten om

detta. Man borde dock undersöka om det uttryckligen beror på att de studerande

inte velat eller kunnat ta de viktiga fördjupade kurserna.

Av de extra språken är det bara tyskan som dragit till sig något betydande antal

examinander, under de tre undersökta åren 40 av cirka 120, vilket inte är illa. Korta

franskan har däremot avlagts bara av 7, och korta spanskan av 2. Som ett par säll-

syntheter i de svenskspråkiga gymnasierna kan man dock notera att en examinand

avlade prov i lång spanska med betyget laudatur, och en ryskfödd studerande del-

tog i provet i A-ryska och fick E våren 2012. Trots att laudaturandelen i A-ryska är

mycket större än i de andra språken på nationell nivå tack vare de ryskfödda stude-

randena, räcker alltså den infödda kompetensen inte till för L. Man måste också

träna skrivandet, precis som de tvåspråkiga inhemska studerandena måste öva fin-

skan för att nå laudatur.
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Borgå gymnasium

Innan vi drar slutsatser om hur samarbetet i östra Nyland kan utvecklas ska vi se på

Finlands äldsta gymnasium, Borgå gymnasium (BoGy). Efter hundra år som läro-

verk med åtta klasser utgör det ett separat gymnasium igen, men nu som ett kom-

munalt. Gymnasiedelarna i Borgå lyceum och det privata Strömborgska läroverket

slogs samman på 1970-talet. BoGy är därför ett av Svenskfinklands största med

omkring 350 studerande och 110–120 utexaminerade studenter per år. Dessa stude-

rande härstammar från ett ganska stort geografiskt område som sträcker sig från

skärgården i Pernå till de västra byarna i gamla Borgå landskommun. Staden och

trakten däromkring är tvåspråkig till stora delar. Den så kallade språkgränsen i östra

Nyland har alltid varit ganska diffus, såvida den alls existerat. 

Ett särdrag i examensstrukturen i BoGy är att SE-listorna upptar över 20 yrkes-

studerande och äldre omtagare de senaste åren. Några har också blivit studenter

samma år och därför påverkar de röstetalet för hela skolan i viss mån. Dessa exami-

nander avlägger bara fyra eller högst fem ämnen och kommer därför vanligen inte

till högre röstetal än 20. I yrkesstuderandenas examen i Borgå lägger man märke till

en detalj som påverkar modersmålsresultaten, kanske till och med helheten. En del

av yrkesstuderandena har avlagt proven i modersmål föregående vår. I det årskurs-

lösa systemet är det visserligen möjligt att dessa även hunnit ta någon fördjupad

kurs före sin examen, men troligen har de nöjt sig med de obligatoriska kurserna

såväl i modersmål och litteratur som i de andra obligatoriska ämnena.     

Detta ger anledning till två anmärkningar om modersmålet i BoGy. För det för-

sta är resultatnivån i ämnet som helhet inte riktigt lika god som i hela

Svenskfinland i medeltal. För det andra ser man samma tendens som i Lovisa: en

rätt stor andel av examinanderna har betydligt lägre poäng i textkompetensprovet

än i essäprovet, och en betydande del av dessa, men ingalunda alla, är pojkar som är

svaga i alla ämnen. Den svagare textkompetensen är väl huvudsakligen en följd av

studerandenas bristande litterära intresse. Men det föder också en tanke huruvida

man skulle kunna få en större andel pojkar intresserade om inte direkt av skönlitte-

ratur så åtminstone av facklitteratur i tryckt eller elektronisk form. Kan man väcka

intresse med textval och argumentet om textläsningens betydelse för alla studier?

En mera ingående diskussion och ett experiment behövs, varför inte just i Borgå och

Jakobstad?  

Hur är det då beställt med finskan i BoGy? Ganska normalt men till skillnad

från gymnasierna i Helsingfors ligger medeltalet något under M, det vill säga anta-
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let C-skribenter är högre än antalet E (och L). Här uppstår en fråga som antyddes

på nationell nivå i kapitel 2.4. Hur många har råkat komma under poänggränsen

för L respektive E på grund av att gränserna i den relativa slutbedömningen har bli-

vit högre än för provet på A-nivå i det andra inhemska språket, det vill säga sven-

ska i de finska skolorna? På grund av det stora antalet skribenter i Borgå ska vi dröja

en stund vid denna fråga. 

En genomräkning visar att fenomenet med poänggränserna för dem som fick

räkna in vårens prov i sin examen 2012 drabbade 5 examinander på E-nivå och 5 på

M-nivå i BoGy. Dessa skribenter var alltså så pass nära L respektive E i finska att de

skulle ha fått ett betyg högre om gränsen hade varit densamma som i svenska (265

i stället för 275 för L och 248 i stället för  252 för E). För dem som nöjde sig med

höstens resultat var motsvarande antal 1 respektive 5 (med lite annorlunda gränser).

Särskilt många var de drabbade inte i förhållande till hela antalet E- och M-skri-

benter (23 och 28) i BoGy. Men de enskilda studenterna kan med fog få för sig att

deras ”öde” är orättvist, särskilt om de tänkte söka in till låt oss säga Helsingfors

universitet där betygspoängen för de svenskspråkiga studenterna inte räknas sepa-

rat på grund av kvotering. För dessa individer är frågan av så pass stort principiellt

intresse att den vore värd en juridisk prövning med hänvisning till grundlagens

paragraf om behandling av språkgrupperna på lika villkor.

För BoGy:s del var naturvetenskaperna ganska starka ännu 2010. De utgjorde

över en tredjedel av realproven (63 av 172). Därefter har de gått tillbaka, så att de

våren 2012 utgjorde bara en femtedel (36 av 169). I stället har de samhällsveten-

skapliga och humanistiska ämnena, särskilt samhällslära och hälsokunskap, gått

starkt framåt. BoGy har med andra ord drabbats av det riksomfattande syndromet:

studerandena försöker skaffa sig betygspoäng genom att avlägga realprov i läroäm-

nen med få kurser. Vid sidan av det kan man konstatera att BoGy har haft ett antal

skribenter i fysik med goda betyg och till skillnad från nästan hela det övriga

Svenskfinland även ett antal i evangelisk-luthersk religion årligen (omkring 10 per

gång). Kan det ha något att göra med att Borgå är stiftsstad? Också filosofin, men

inte livsåskådningen, har haft ett par skribenter årligen. 

BoGy är inte heller helt dåligt beträffande de främmande språken. Våren 2012

avlades 21 prov i kort tyska, men dock bara 6 i franska, 4 i spanska och 3 i ryska. Av

ryskskribenterna var en infödd rysktalande som fick C i A-ryska. Utan att undersö-

ka saken närmare är det svårt att säga i vilken utsträckning det också ges undervis-

ning i andra korta språk än i tyska och franska vid BoGy.
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Om vi sparar Sibbo gymnasium till Helsingforsregionen börjar följande samar-

betsbehov utkristallisera sig för det s.k. Team öst utöver det redan förekommande.

De främmade språken utöver engelska är så pass få att ett samarbete kring dem

skulle vara absolut nödvändigt i hela regionen. Skulle Borgå folkakademi kunna

spela en roll? Skolan har förresten haft examinationsrätt för SE tidigare. Eller skul-

le medborgar- och arbetarinstituten kunna göra det i samråd? BoGy skulle kunna

ta hand om de fördjupade kurserna i religion och filosofi. Eventuellt skulle BoGy

även kunna ta hand om livsåskådningen som ju inte har haft några skribenter alls i

regionen. De humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnena är i övrigt tillräckligt

starka i båda gymnasierna, men Kotka svenska samskola skulle kanske ha ett intres-

se av draghjälp från Borgå av ekonomiska skäl. Lovisa med sitt särintresse Östersjön

skulle kunna ta hand om de fördjupade kurserna i biologi och kemi. För moders-

målets del hänvisar jag till diskussionen om textkompetensen i  BoGy. Utan mera

ingående penetrering vad svagheten där beror på är det svårt att rekommendera hur

den exakt kan avhjälpas: genom ett samarbete med andra eller en arbetsfördelning

inom gymnasiet. Både Borgå och Lovisa har förresten väl försedda stadsbibliotek på

svenska. Bibliotekens roll när det gäller att stärka gymnasisternas textkompetens

skulle ju med fördel kunna växa eftersom gymnasierna är kommunala. 

3.3.6  Huvudstadsregionen

Sibbo och Helsinge gymnasier

Sibbo gymnasium (SiGy) behandlas här i anslutning till huvudstadsregionens gym-

nasier, dels för att det uppstod för att motverka en växande ström av studerande till

Helsingforsgymnasierna, dels för att dess regionala anknytning till Borgå är ganska

lös just i skolfrågor på det andra stadiet. Sibbo hör visserligen till samkommunen

bakom Östra Nylands yrkesskolor, men i verkligheten söker sig en stor del av de

utexaminerade grundskolelever som inte fortsätter på gymnasiet till Practicum i

Helsingfors. Dessutom finns det en dragkamp om gymnasiestuderandena med

huvudstadens gymnasier, särskilt med Brändö gymnasium. Dit söker sig gärna de

grundskolgångna som bor i högstatusområdena Östersundom, Björnsö och

Landbo, som är införlivade med Helsingfors, och eventuellt i Söderkulla, som fot-

farande hör till Sibbo. 

Den allmänna uppfattningen torde vara att Sibbo och Helsinge gymnasier är

förlorare i dragkampen om de bästa studerandena i huvudstadsregionen, enligt ran-
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kinglistorna och de antydda äldre förhållandena och kommunikationerna. Båda

hade bara omkring 20 röstetal i medeltal våren 2010. Sibbo gymnasium har emel-

lertid lyckats höja sitt medeltal de två senaste åren, varför det omdömet numera gäl-

ler huvudsakligen Helsinge gymnasium. För Sibbos del kan det i stället vara intres-

sant att undersöka vari förbättringen vårarna 2011 och 2012 består och vilka svag-

heter som eventuellt kvarstår.  

Våren 2011 fanns det många med över 30 röster bland de 34 studenterna i Sibbo,

fyra med 40 eller mera, till och med en med 49. De som hade under 20 var bara fem.

Också våren 2012 fanns det flera med över 30 och två med över 40 röster, men i stäl-

let lite flera med mindre än 20. Resultaten blev därför 26,1 betygspoäng, det vill

säga lite över medeltalet för de svenskspråkiga gymnasierna. Orsakerna till upp-

gången var alltså desamma som på andra ställen: många goda studenter med röste-

tal från 30 uppåt och få med mindre än 20 ger naturligtvis ett gott helhetsresultat.

Antalet examinander i Sibbo har dessutom vuxit de tre senaste åren, vilket tyder på

att trafiken in till Helsingfors kan ha minskat något. 

Redan i en preliminär granskning av resultaten 2010 konstaterades det att resul-

taten i modersmål i SiGy inte var riktigt bra. Så pass många som 7 av 26 studenter

fick betyget A eller B våren 2010, och dessutom fanns det 3 underkända (som inte

syns i poängstatistiken, därför att de inte blev studenter). Vårarna 2011 och 2012

var resultatet något bättre med hänsyn till det större antalet skribenter: 8 respekti-

ve 7 med A och B och fortfarande någon underkänd. Det vore intressant att under-

söka dessa svaga skribenters allmänna språkförmåga. Kan den möjligen bero på ett

fenomen som konstaterats för länge sedan, nämligen att svenskan är mest utsatt i

de norra och östra områdena runt huvudstaden, till och med mera än på de så kal-

lade språköarna? Numerärt är de svaga betygen i modersmål dock inte många, var-

för tendensen inte får överdrivas. Om finskans inflytande på svenskan faktiskt är

stort på det personliga planet i Sibbo, Helsinge, Tusby och Träskända (Järvenpää),

är det ju en aktningsvärd prestation av skolorna att så pass många som till exempel

17 av 39 fick M eller E och en L våren 2012. Det är högre betyg än medeltalet för

hela landet. Trots detta finns det skäl att diskutera hur svenskan kan stärkas. Det

handlar nämligen inte bara om att textkompetensprovet skulle ha lyckats märkbart

sämre än essäprovet för några skribenter. 

Resultaten i finska är däremot goda, som man kan vänta sig i huvudstadsregio-

nen, men betygsmedeltalet är inte lika högt som på riksnivå (och i Helsingfors).

Detta kan bero på att det fortfarande finns svenska, till och med några dialektala
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byar eller enklaver i Sibbo. Den naturliga kontakten med talad finska är alltså gan-

ska liten, åtminstone i lägre ålder. Ingen i SiGy har dock valt att avlägga provet i

finska på B-nivå eller utelämna det ur sin examen, men några har nöjt sig med ett

A eller B i provet på A-nivå. Resultaten i engelska är bättre än i finska: där har näst-

an ingen fått betyg under C. 

Hur är det med realproven som också är kritiska ur språksynvinkel? I gransk-

ningen av listan 2010 visade det sig att proven i SiGy i naturvetenskaper var både

fler och bättre än i humaniora, särskilt i geografi. En snabb avstämning av resulta-

ten 2011 och 2012 visar detsamma, det vill säga att proven i geografi, biologi, kemi

och även fysik är ganska många, men också att proven i hälsokunskap och sam-

hällslära har ökat. Frågan blir alltså hur man kan förbättra resultaten i religion,

psykologi och samhällslära, och eventuellt få någon intresserad av filosofi och livs-

åskådning i Sibbo. Vi såg ovan att religion och historia var relativt starka ämnen i

Borgå, och vi får se huruvida också Helsinge kan ha något att erbjuda i dem. 

Sibbo har lyft fram satsningar på andra främmande språk än engelska i sin

marknadsförning, bland annat genom projekt och resor till Italien. I SE syns detta

dock inte. Proven i andra korta språk än tyska är mycket få. Frågan blir alltså hur

man kan bygga ut undervisningen i romanska språk i SiGy så att temastudierna inte

gagnar enbart intresset för geografi, vilket de nu uppenbart tycks ha gjort. Eftersom

spanska och italienska är representerade i Brändö gymnasium i Helsingfors, borde

man alltså fundera på om undervisningen i dem där kan gagna Sibbogymnasisterna

utan att dessa behöver gå i Brändö gymnasium. Kan inte språklärarna där i stället

fara ut till Sibbo någon eftermiddag och hålla kurser i italienska, franska eller span-

ska? Också en uppkoppling med modern teknik skulle kunna komma i fråga bara

Sibbo kommun kan komma överens med Helsingfors.    

Helsinge gymnasium (HelGy) är alltså numera ett litet gymnasium, trots att det

geografiskt sett har ett mycket stort och besvärligt läge i det svenska skolcentret i

gamla Helsinge kyrkby. I princip borde HelGy kunna erbjuda studerande från

Hyvinge i norr till Mårtensdal och Myrbacka i sydväst studieplats. De ligger alla väl

till vid järnvägen bara denna skulle gå en sväng via den gamla kyrkbyn och inte

betjäna enbart den moderna centralorten (och gamla bruksorten) Dickursby. Nu

har gymnasiet under hundra studerande och utexaminerar färre än trettio studen-

ter per år. Det är lika få som i gymnasierna i Hangö och på Kimitoön. Detta visar

hur mycket bosättnings- och språkstrukturen i Helsinge-Vanda har förändrats från

den tid då skolorna i Helsinge fylldes inte bara av barn och unga från de gamla
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Helsingesläkterna, utan också av elever från de norra och östra stadsdelarna i nuva-

rande Helsingfors (Malm, Ärvings, Mellungsby och Nordsjö). 

Inte bara HelGy:s läge utan också dess resultat i SEN är problematiska. Både i

röstetal för alla ämnen och för de obligatoriska ämnena kommer det lägst bland de

svenska gymnasierna, Åland undantaget. I jämförelse med de österbottniska gym-

nasierna och Ålands lyceum försvagas helhetsintrycket dessutom av att så gott som

de flesta abiturienter är tvåspråkiga och därför når höga betyg i finska med lätthet,

till exempel 9 eximia och 2 laudatur av 24 året 2010. Röstetalet 5,25 i finska var

dock inte lika högt som i gymnasierna på språköarna. Det visar att man skulle

kunna nå ännu högre betyg i finska och att det är svårt att få laudatur enbart med

goda praktiska kunskaper i finska.   

För samarbetet mellan gymnasierna är dock HelGy:s resultat i modersmål,

matematik och vissa realämnen intressantare. Vi ska därför titta på de tre vårarna

2010–2012. Som man kan misstänka utifrån röstetalen är det just betygen i moders-

mål som drar ner helhetsresultatet, såväl poängmässigt som faktiskt. Bristfällig

uttrycksförmåga på svenska skapar även problem då man ska formulera essäer i real-

proven, ja, till och med korta, svenska svar på innehållet i en text eller en hörför-

ståelse i finska. Resultaten i modersmål visar dessutom en nedåtgående trend: 3,0

betygspoäng 2010 och 2,7 poäng 2012. Det är alltså under B i medeltal, vilket torde

vara det lägsta i Svenskfinland. Utan att känna examinanderna är det svårt att säga

om det skrala resultatet beror på svaga kunskaper i svenska från början, till exem-

pel på att en del så gott som helt finska studerande har tagits in i svensk grundsko-

la i Vanda. Eller beror det på bristfälliga studier, till exempel inga fördjupade kur-

ser och inget stöd i utvecklingen av skolspråket? Man lägger dock märke till att

många av skribenterna i HelGy, ovanligt nog, har klarat textkompetensprovet bätt-

re än essäprovet. Det tyder på att det brister i förmågan att uttrycka sig klart (och

någorlunda felfritt) i skrift, medan textkompetensen i någon mån drar nytta av den

allmänna språkfärdigheten och en viss tolkningsförmåga och erfarenheter i andra

läroämnen. 

Hurdana är resultaten i realämnena i SE i ljuset av de bristande färdigheterna i

skolspråket i HelGy? Under åren 2010–2012 har 147 realprov avlagts av samman-

lagt 96 skribenter som fått fullständigt SE-betyg. Dessutom finns det rätt många

som har fått separat SE-betyg. Av dem måste en del ta om sin examen från början.

Av dessa 147 prov avlades 63 i naturvetenskaper, 48 i humaniora och samhällsve-

tenskaper (utan hälsokunskap) och 41 i hälsokunskap. I jämförelse med många
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andra gymnasier är alltså naturvetenskaperna hyggligt tillgodosedda. Detta gäller

särskilt geografi, där stundenerna i Helgy hade avlagt 23 prov under denna tid, dock

bara med betygsmedeltalet 3,2 (B+), vilket är ganska lågt i riksperspektiv (se kapi-

tel 2.3). Andra populära ämnen var hälsokunskap (28 prov) och samhällslära (17

prov). Av någon anledning avlades inte ett enda prov i psykologi i HelGy 2010, men

nog de två följande åren (13 prov). I samhällslära och hälsokunskap förbättrades

resultatet märkbart 2012: betygsmedeltalet blev 4,8, alltså nästan M, mot 3,0 (B) år

2010. Som helhet kan alltså ett visst intresse för naturvetenskaper noteras i Helgy,

särskilt för geografi, och förbättrade resultat i vissa humaniora, dock inte i de mera

krävande ämnena historia och psykologi. Dessutom kan tre blygsamma försök (I+,

A, I+) i filosofi och fem i religion (fyra B och ett I+) noteras. HelGy har ovanligt

många underkända och avbrutna prov. I vissa fall har de obligatoriska proven kun-

nat kompenseras och de extra proven har inte beaktats vid godkännandet av exa-

men.

Innan vi drar slutsatser om behovet av samarbete i realia för HelGy bör vi kon-

statera att det finns en klar ljuspunkt i detta lilla, svenska gymnasium i skymundan

i huvudstadsregionen: matematiken. Under de nämnda åren avlades faktiskt 19 SE-

prov i lång matematik och 50 i kort matematik. Av 96 möjliga avlade alltså 69 exa-

minander prov i matematik. Betygspoängen är visserligen inte så höga – medeltalet

dras ner av några underkända prestationer – men det har stigit från 2,4 våren 2010

till 4,4 våren 2012 i kort matematik, alltså med två SE-betyg. Det måste betraktas

som en god prestation i ett litet gymnasium, och det väcker frågan om det har kun-

nat ske tack vare det nygrundade samarbetet med Mattlidens gymnasium i Esbo. I

så fall manar det till efterföljd. I annat fall skulle man kunna tänka sig ett samarbe-

te med SiGy, där intresset för lång matematik var påfallande, medan proven i kort

matematik var proportionellt få jämfört med HelGy. 

I jämförelse med matematiken är deltagandet i proven i extra, korta språk i

HelGy blygsamt, bara 27 prov på tre år (av dem som blivit studenter). Resultaten

var ganska svaga om man undantar två L i tyska och ett L i franska. En ljuspunkt

är emellertid det plötsliga intresset för spanskan: 6 prov våren 2012 mot inget alls

de föregående åren. Har också detta skett i samarbete med någon annan part, eller

har man kunnat uppbringa en egen spansklärare i HelGy som lyckats väcka intres-

se för detta språk? Spanskan har ju gått framåt i hela riket, uppenbarligen på bekost-

nad av andra korta, främmande språk (närmare kapitel 2.4). Men i övrigt finns det

också i HelGy ett klart behov av samarbete och kampanjer för breddade språkkun-
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skaper (franska och ryska), mera konkret sagt fler studerande som både börjar och

slutför studier i andra främmande språk i gymnasiet.

Kyrkslätt och Grankulla

Vi går nu västerut till de svenska gymnasierna i Kyrkslätt och Grankulla. På grund

av de goda tågförbindelserna påstås de ha förlorat goda studerande till Helsingfors

och i stället fått ta emot ungdomar som gallrats ut i antagningen i Helsingfors.

Dessa gymnasier i de starkt föränderliga grannstäderna till Helsingfors liknar

varandra på så sätt att de härstammar från privata läroverk (Geber, SA 31, s.

157–158, 161). Grankulla svenska samskola hade både före och länge efter grund-

skolereformen rykte om sig att vara en av Svenskfinlands bästa skolor. Båda ingår

numera i ett relativt stort, svenskt skolcentrum och utgör fortfarande viktiga sven-

ska rum där det finska inflytandet tränger in, om inte annat så på det personliga

planet i tvåspråkiga familjer. Vi börjar med KyGy, som inte har någon riktigt natur-

lig samarbetspartner, och går sedan till GyGr, vars naturliga partner är eller vore

Mattlidens gymnasium.

Den nämnda cirkelrörelsen mellan gymnasierna i Helsingforsregionen har lett

till att KyGy måste hålla den lägsta medeltalsgränsen för antagning i hela regionen:

5,5, enligt Kommunförbundets rapport (s. 24). Helsinge har 6,5 och Sibbo 6,7. Mot

den bakgrunden är SE-resultaten i KyGy inte alls dåliga: röstetalet har stadigt legat

omkring 24 de tre senaste åren, vilket är bara cirka 1,5 betygspoäng under det fin-

landssvenska medeltalet. Det skulle dock kunna vara högre i jämförelse med många

österbottniska och de västnyländska gymnasierna, bland annat för att en stor del av

gymnasisterna i KyGy har en fördel i praktiska kunskaper i finska. Vi ska därför

först se på betygsstrukturen och därefter på enskilda läroämnen som verkar intres-

santa med tanke på framtiden.

Kyrkslätt är ett medelstort gymnasium i finlandssvenskt perspektiv med drygt

200 studerande. Våren 2010 utexaminerades 45 studenter. Våren 2011 blev 43 och

våren 2012 blev 53 studenter. Examinandernas röstetal är ovanligt heterogena: i

varje kull fanns det såväl ett antal mycket goda studenter med över 30 röster, men

också många under 20 röster, ända ner till röstetalen 12 och 10. Eller vad sägs om

följande betygsräckor mitt ur högen de sagda vårarna:

2010: 29, 30, 14, 13, 34, 15, 16, 15, 34, 34

2011:  19, 12, 40, 16, 37, 13, 20, 19, 37, 20  

2012:  43, 32, 29, 19, 12, 16, 20, 25, 12, 30
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Heterogeniteten talar för att KyGy faktiskt har varit tvunget att ta in både goda

och mindre goda elever från grundskolan. Däremot finner man inte många yrkes-

studerande eller vuxna, som på grund av andra ambitioner skulle nöja sig med färre

ämnen och lägre röstetal på sitt SE-betyg. I stället fäster man sig vid ett para andra

saker som tidigare inte lyfts fram i denna undersökning. Ett stort antal examinan-

der har höjt sina betyg på våren, inte bara (som vanligt) i finska och engelska, utan

också i ett eller annat realämne. Det finns ganska många skribenter som fått enbart

separat betyg därför att något obligatoriskt ämne varit underkänt, ofta modersmål.

För det tredje finns det ett påfallande stort antal examinander (cirka 5 per år) som

fått fullständigt studentbetyg men inte avgångsbetyg. Alla dessa särdrag vittnar om

samma sak som de heterogena röstetalen: KyGy har examinander av allehanda slag.

De underkända eller avbrutna prestationerna i modersmål föranleder ett lite

noggrannare studium av modersmålsbetygen. I stället för att räkna medeltal ska vi

jämföra betygsräckorna i modersmål och i finska för de 15 första studenterna våren

2010:

Tabell 38. Samband mellan modersmål och finska

Mo: B, A, A, B, C  C, A, M, M, C  E, I+, A, B, M

FiA: M, E, E, L, E  E, M, L, E, E   M, C, C, C, M

En studerandes betyg i modersmål och finska står alltså under varandra. Som vi ser

är betygen i finska nästan utan undantag minst ett, ofta flera steg bättre än i mo -

dersmål. Men de korrelerar inte med varandra, vilket de borde göra om modersmå-

let ska kunna anses som en allmän indikator på framgången i SE. Bara i ett fall är

betygen lika. Skulle man göra samma experiment i ett svenskt gymnasium i Öster-

botten, till exempel i Närpes eller Petalax, skulle förhållandet sannolikt vara det

motsatta. Många examinander har ett gott betyg i modersmål, men ganska svagt i

finska (dessutom i B-finska). Detta har naturligtvis med de praktiska kunskaperna

i finska att göra. Medeltalet för betygsräckan i KyGy blir 3,1 i modersmål och 5,4 i

finska, vilket inte bör ligga långt ifrån det slutliga medeltalet då alla examinander

räknas. Slutresultatet blir ändå att röstetalet i finska blir lite över 5, det vill säga M,

men bara drygt B i modersmål, särskilt om även de underkända betygen tas med. 

Det finns alltså motsvarande skäl till förstärkning av modersmålsfärdigheterna

i KyGy som i Sibbo och Helsinge. Den uppgiften kan inte gälla bara gymnasiet,
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utan till och med i ännu högre grad grundskolorna. För finskans del skulle säkert

den modersmålsinriktade finskan kunna utvecklas, fastän det tills vidare inte

erbjuds något särskilt prov i den i SE. En sådan finskundervisning skulle sannolikt

stödja studerandenas färdigheter även i det svenska modersmålet bättre än den tra-

ditionella, inte minst i litteratur och textanalys. Man kan visserligen inte se något

särskilt behov av att stärka just textkompetensen på bekostnad av uppsatsskrivan-

det i KyGy. Tvärtom tycks några av de sämsta ha större problem med uppsatserna.

Men någon form av modersmålsstöd borde utvecklas med ledning av de individu-

ella resultaten.       

Eftersom modersmålet antas betyda mycket för uppgiftstolkningen och svaren

även i realproven, ska vi göra motsvarande experiment med ett antal examinanders

realprov. Vi ska alltså ställa betygen i realproven under modersmålsbetygen.

Tabell 39. Samband mellan modersmål och realprov

Mo: B    A   A   B   C    C   A  M  M  C    B   I+ A  B   M

Realia: te M geB shC  keA teC  teB -  biM teM teC  biM fy I- hiB hiC ffC 

shC teC  geB keA sh I shC yhC psA 

Redan i denna mycket korta matris märks det antagna sambandet mellan SE-resul-

taten i modersmålet och realproven betydligt bättre än sambandet mellan resulta-

ten i modersmål och finska. De examinander som hade B eller bättre i modersmål

skrev också fler realprov och fick högre betyg i dem. Den sista examinanden, som

hade M i både modersmål och finska, vågade sig till och med på provet i filosofi där

det verkligen krävs god begreppsuppfattning och argumentationsförmåga. De fles-

ta som fick A i modersmål skrev bara ett realprov (eller inget alls) och de presterade

högst B i detta. Korrelationen understryks av att den som underkändes med I+ i

modersmål och därför skulle ha kunnat kompensera detta blev underkänd också i

fysik (som obligatoriskt ämne). Därför fick studeranden nöja sig med ett separat

betyg där också misslyckandena syns och därför inte precis är något att visa upp.

Orsakssambandet mellan modersmålet och realia behöver givetvis inte vara enkel-

riktat. Det kan också vara så att flitiga studier av realia främjar framgången i mo -

ders målet.   

SEN:s uppföljningsstatistik görs tyvärr bara mellan realproven och mellan

språkprovens delar inbördes, inte mellan läroämnena. Korrelationsanalysen skulle
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gärna kunna sträckas till flera examinander i olika gymnasier och olika årgångar.

Det är ju detta som mottagarna i högskolorna borde göra. Nu sker antagningen där

huvudsakligen mekaniskt genom poängsättning av SE-resultaten (kanske bara

några av dem) och av den sökandes prestationer i eventuella inträdesprov, inte

genom överväganden av sambandet mellan de sökandes argumentationsförmåga

och faktakunskaper. Man litar på att detta samband kommer fram indirekt i real-

proven, vilket alltså tycks stämma delvis men inte helt. Rektorerna och lärarna på

gymnasiet, som känner sina studenter, skulle säkert ha ett och annat att bidra med

i detta hänseende. De skulle kunna ge verbala utlåtanden som bilagor till avgångs-

betyget. Det är i princip är möjligt men utnyttjas inte ofta. På så sätt skulle också

examinandernas flit, sociala begåvning och muntliga slagfärdighet kunna komma

fram. De egenskaperna mäts nästan inte alls i SE (med undantag för fliten indirekt)

men de är synnerligen viktiga, senast i arbetslivet.  

Hur är det då beställt med Kyrkslättstudenternas deltagande och framgång i

realprovsblocket som helhet? Ovan konstaterades att realproven valdes ganska jämt

i Sibbo, men betydligt ojämnare i Helsinge, där också modersmålsresultaten var

sämre. Eftersom antalet skribenter i KyGy är något större kan vi börja med våren

2012 och därefter kontrollera om det skett några märkbara förändringar i jämförelse

med 2011 och 2010, då antalet var något mindre. 

Deltagandet i realproven i Kyrkslätt är inte oävet. Åren 2011 och 2012 hade de

43 respektive 53 studenterna avlagt över 80 realprov (81 respektive 89), vilket inne-

bär två realprov i medeltal per student. Naturvetenskaperna och de humanistiska

och samhällsvetenskapliga ämnena var dessutom ganska väl balanserade mot varan-

dra, dock med lite fler prov av det senare slaget. Det populäraste ämnet var sam-

hällslära, därnäst geografi och biologi. Betygen i samhällslära var dock klart bättre:

4,2 respektive 4,8 betygspoäng mot 3,8 i geografi vartdera året. Det fanns också en

tydlig vilja att pröva på fysik och kemi, dock med ganska magert resultat, särskilt i

fysik. Det ena året misslyckades rent av fyra av åtta skribenter i fysik och fick I eller

I-. Det är underligt eftersom resultaten i lång och kort matematik är tillfredsstäl-

lande. Enligt SEN:s censorer är samspelet mellan matematik och fysik dock inte

längre så stort som det var då fysiken dominerades av mekaniken. Numera gäller

det framför allt att förstå de fysikaliska grundprinciperna och frågeställningarna (se

kapitel 2.3). Resultatet i psykologi steg till acceptabla 3,8 våren 2012 från bara 3,1

våren 2011. 

Intresset för religion och filosofi var däremot nästan obefintligt: sammanlagt 3

– 192 –



prov i vartdera på två år. Hälsokunskapen var inte så dominerande som i många

österbottniska gymnasier, men man lägger märke till flera svagare skribenter med

kombinationen hälsokunskap-psykologi. Som sådan är det en helt logisk kombina-

tion, bara det inte skulle se ut som en undanflykt på grund av det lilla antalet obli-

gatoriska kurser (en i vartdera). Som motvikt noteras några skribenter med tre och

till och med fyra prov i naturvetenskapliga ämnen, vilket gav höga röstetal samman-

lagt (omkring 40). 

Ovan noterades redan att matematiken är relativt väl representerad i KyGy. År

2010 avlades 10 prov i lång och 12 i kort matematik, år 2011 11 respektive 15 prov

och år 2012 17 respektive 22 prov. Över tre fjärdedelar av studenterna fick alltså

betyg även i matematik. Intresset förefaller ha ökat, även om betygspoängen inte är

särskilt höga, mellan 2,8 och 3,5, det vill säga B i medeltal, och få högre betyg.

Särskilt andelen som avlagt obligatoriskt prov i kort matematik har ökat märkbart,

vilket tyder på ökad säkerhet i ämnet.

Slutligen har vi de främmande språken. Studenterna i KyGy uppvisar inte betyg

i andra korta språk än tyska och franska de tre senaste åren: sammanlagt 24 respek-

tive 12 prov på 139 examinander, alltså bara en fjärdedel av dem. Det är inte stort

bättre än i det övriga Svenskfinland och klart sämre än i grannkommunerna

Grankulla och Esbo. Resultaten i tyska är dock goda: 4,5 betygspoäng i medeltal. I

franska är de sämre: 3,6 poäng. Resultaten i lång engelska är i stort sett av samma

höga klass som på andra orter. Man lägger dock märke till att någon studerande

avlagt provet i engelska som frivilligt, vilket är ovanligt. Orsaken kan vara att lyfta

fram matematiken eller något starkt realämne i obligatoriet med tanke på fortsatta

studier.

Vi sparar konklusionerna om ett utökat samarbete för KyGy:s del tills vi har

behandlat gymnasierna i Grankulla och Esbo. Dessa ligger ju närmast till hands för

ett sådant. 

Gymnasiet Grankulla samskola (GyGr) är med sina cirka 280 studerande fort-

farande större än KyGy. GyGr har mycket högre intagningsgräns (7,5) och produ-

cerar fler studenter: 90 våren 2010, 81 våren 2011 och 77 studenter våren 2012.

Antalet studerande och studenter är alltså på nedåtgående, och tyvärr också resul-

taten i SE: från 27,9 våren 2010 till 25,5 våren 2012, vilket är ungefär det finlands-

svenska medeltalet. När man jämför listan för 2010 med listan 2012 ser man att den

förra upptar betydligt fler studenter med över 30 och 40 röster (20 plus 6). Den

senare har endast 5 plus 1 sådana. Orsaken till nedgången 2011 var dessutom ett
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ganska stort antal röstetal under 20. Det förefaller alltså faktiskt som om Grankulla

gymnasium skulle ha förlorat högpresterande studerande, en sak som kan redas ut

genom en kontroll av de bästa studenternas hemort i Mattlidens gymnasium och

Lärkan. 

Det finns en tydlig skillnad i examensstrukturen mellan KyGy och GyGr. GyGr

har betydligt färre omtagare, vilket antagligen beror på studerandenas bättre i

utgångsläge. Till exempel våren 2012 var antalet som försökte höja sina betyg i fin-

ska och engelska ”bara” 43, bara 1 tog om ett underkänt prov och bara 1 komplet-

terade. Yrkesstuderande, som kompletterar sin examen med SE-betyg eller studerar

parallellt, finner man nästan inte alls i GyGr. Det beror troligen på att GyGr geo-

grafiskt ligger illa till för studerande vid Practicum i Helsingfors.

I jämförelse med vissa österbottniska gymnasier lyckas betygshöjandet i GyGr

bättre. De flesta omtagarna har kunnat räkna in vårens resultat på SE-betyget. Men

givetvis finns det också sådana som fått så gott resultat redan på hösten att de kun-

nat nöja sig med det. De många lyckade omtagningarna talar för att fördjupade kur-

ser i engelska och finska har ordnats och att höjarna har deltagit i dem, inte bara

”chansat” på nytt. Här föreligger alltså särskilt i finska en ambitionsskillnad i jäm-

förelse med en del svenska gymnasister i Österbotten. Skribenterna ger inte upp,

det vill säga nöjer sig med höstbetygen, utan de försöker höja dem. Antagligen ser

de en chans att höja betyget också i A-finska i kraft av sin tvåspråkighet och förmo-

dar att de kan behöva fler betygspoäng vid antagningen till högskolorna i

Helsingfors än de som söker in till Åbo Akademi eller yrkeshögskolorna i Öster-

botten.   

Grankulla är, som känt, ”mera svenskt” än Kyrkslätt. Hur förhåller det sig med

betygen i modersmål och finska mot den bakgrunden? Det ser inte riktigt bra ut

med modersmålet heller i GyGr. Betygsmedeltalet är bara 3,0, alltså B, vilket är

över ett helt betyg lägre än genomsnittet i Svenskfinland. Det är nästan lika lågt

som i HelGy och alltså det näst lägsta i hela Svenskfinland. Detta är överraskande

eftersom svenskan är betydligt starkare i samhället i Grankulla än i Helsinge.

Hemmens bildningsnivå torde vara högre och studerandenas utgångsläge bättre

från grundskolan. Liksom i Helsinge och Kyrkslätt verkar problemen för de svagare

skribenterna ligga mera i uppsatsskrivandet, antagligen alltså i idiomatiska uttryck

och språkriktighet. Men dessutom är det rätt många av de bästa skribenterna, sär-

skilt en del pojkar, som skulle ha kunnat få högre betyg om svaren i textkompe-

tensprovet hade varit av samma klass som uppsatsen. Flera skribenter har fått över
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40 poäng i uppsatsen, men under 30 i textkompetensprovet. Kan detta bero på att

de inte har deltagit i de fördjupade kurserna i modersmål?

Resultaten i finska i GyGr är liksom i KyGy betydligt bättre än i modersmål,

men medeltalet blir inte lika högt. Det är ”bara” 4,4 betygspoäng, eller mitt mellan

C och M. I Kyrkslätt var medeltalet 5,3, eller nästan ett helt betyg högre. Det berod-

de på ett antal utmärkta prestationer (L) av tvåspråkiga studerande kanske med

starkare finska än svenska. Bara någon enstaka i Kyrkslätt hade B eller A i finska.

Rätt många (14 av 77) i GyGr tvingades nöja sig med ett B, och 3 med bara A våren

2012. Det visar att det fortfarande finns helt svenska studerande i Grankulla, vilka

inte utan särskilda ansträngningar och en god undervisning kommer sig till goda

resultat i A-finska. Fjärran är den tid då man fick söka prestationer under C i

Grankulla och skolan hade många laudatur i finska.

Hur är det då med matematiken i Grankulla, särskilt den korta matematiken,

som avläggs flitigt i grannkommunerna. Så tycks det också vara i GyGr. Prov i mate-

matik ingick i 50 av 77 studenters resultat våren 2012, 18 i lång och 32 i kort mate-

matik. I GyGr var resultaten i lång matematik till och med bättre än i kort (4,3 mot

3,9 röster i medeltal), men 2 avbröt provet i kort matematik, vilket drog ner medel-

talet. 

Hur är det med förhållandet mellan naturvetenskaper och humaniora i realpro-

vet? Det var ju väl balanserat i KyGy. Lika bra är det inte i GyGr. Antalet prov i

naturvetenskapliga ämnen var bara cirka hälften av antalet prov i humanistiska

ämnen, eller 53 mot 97, respektive 42 mot 91 våren 2010 och våren 2012. Även om

vi räknar bort hälsokunskapen, 23 respektive 18, blir proven i humaniora och sam-

hällsvetenskap betydligt fler. Med 150 respektive 143 studerande blir det lite under

två realprov per student. Det är helt acceptabelt med hänsyn till att proven i mate-

matik var rätt många och också proven i korta, främmande språk våren 2010. 

Däremot är nedgången i betygsnivå i naturvetenskaperna bekymmersam. Våren

2010 var medeltalen 5,0 i biologi, 5,1 i geografi, 3,5 i fysik och 5,1 i kemi. Våren 2012

hade de sjunkit till 3,5 i biologi, 3,6 i geografi, 2,0 i fysik och 3,4 i kemi. Det svaga

resultatet i fysik våren 2012 berodde på 3 I:n av 11 (som måste räknas med för att

de ändå blev studenter och provet var frivilligt). Starka humanistiska ämnen var

historia och samhällslära båda åren, med omkring 5, det vill säga M, i medeltal.

Ock så proven i hälsokunskap avlades på samma nivå, vilket visar att detta ämne

verkligen hade studerats, inte bara avlades som en nödutgång (även om exempel på

detta fanns). Vanliga kombinationer var samhällslära och psykologi, betygsnivån i
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det senare ämnet var acceptabel ur finlandssvensk synvinkel: 4,1 respektive 3,9, allt-

så C. Våren 2010 fanns det ovanligt många skribenter i religion, 9, och också 6 i filo-

sofi, vilket understryker satsningarna på humaniora.

I humanistisk riktning pekar också försöken att bredda språkprogrammet i

GyGr. Gymnasiet marknadsför tyska och franska, men även ryska, spanska och ita-

lienska som extra språk. Vårarna 2010 och 2011 gav detta fortfarande utslag i SE.

Våren 2010 hade 23 avlagt extra prov i tyska med 5,0 i medeltal, och 8 hade gjorde

det i franska med medeltalet 4,3. Våren 2011 var det sammanlagda antalet extra

språk 30, men den gången var proven i franska fler än proven i tyska (15 mot 12).

Med hänsyn till marknadsföringen har deltagandet i proven i andra extra språk varit

ganska magert: visserligen 12 i ryska på tre år, men bara 1 i spanska och 2 i italien-

ska. Det är fullt möjligt att betydligt fler börjar studierna i dessa språk, men så långt

som till examen tycks de inte komma. Det gör att listan på extra prov i SE domine-

ras av realprov också här.  

Grankulla och Kyrkslätt skulle alltså kunna samarbeta framför allt om de extra

främmande språken, men därutöver också i vissa realämnen. Lärarna i historia och

religion i GyGr skulle kunna ta hand om de fördjupade kurserna i historia, religion

och filosofi, som tycks vara de starka sidorna där. Lärarna i KyGy skulle i stället

kunna ta hand om fördjupade kurser i fysik. I matematik förefaller båda gymnasi-

erna starka, men sannolikt är ändå antalet studerande i de fördjupade kurserna så

pass få att de med fördel kan slås ihop.

När det gäller ett samarbete mellan KyGy och GyGr, eventuellt även österut till

Lärkan (ryskan) eller söderut till Mattlidens gymnasium (naturvetenskaper), upp-

står frågan: Hur, rent konkret? Avståndet mellan dessa gymnasier är inte längre än

att till och med någon hel grupp skulle kunna flytta på sig i början eller slutet av

dagen under en period, men framför allt borde ju lärarna kunna röra på sig mellan

gymnasierna. Om en lärare tvingas byta skola under skoldagen måste han eller hon

dock ha rätt till reseersättning, helst med egen bil (liksom ambulerande språklärare

på grundskolans lågstadium). Resekostnaderna måste vägas mot timlöner för flera

undervisningsgrupper. 

Ett mellanting mellan när- och distansstudier vore ett system där läraren besö-

ker undervisningsgrupperna i vardera skolan till exempel en gång per vecka för

introduktion och handledning, och studerandena däremellan studerar på distans. I

vissa realämnen skulle kanske besöken kunna ersättas med videoföreläsningar via

nätet, vilket dock förutsätter ständigt fungerande teknik i båda skolorna. Det kos-
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tar naturligtvis också. Kostnaderna för alternativen borde redas ut genom försök,

likaså ansvar och försäkringar. Tidigare försök med gemensamma lektioner i språk

över skolgränserna i Helsingfors (där studerandena flyttade på sig) har inte varit

uppmuntrande. Däremot är ambulerande lärare vanliga i allmänna ämnen på yrkes-

instituten. De som har sysslat med distansundervisning till exempel i Team Nord

och Team Öst borde redogöra för omfattningen, de praktiska lösningarna, de tek-

niska problemen, kostnaderna och ersättningarna noggrannare. 

Helsingfors

Vi kommer nu till de fyra gymnasierna i Helsingfors, vilka kanske blir tre. De är till-

räckligt stora för att klara sig någorlunda bra på egen hand. De kan alltså fortsätta

att konkurrera med varandra utan att idka något väsentligt samarbete. Vi ska ändå

granska deras framgång i SE för att se i vilka avseenden de eventuellt skulle kunna

hjälpa grannkommunernas gymnasier i stället för att suga upp de bästa studerande-

na därifrån. Som ett stadigt toppgymnasium har ju Lärkan ett och annat bjuda på

som skulle kunna reparera de brister vi fann västerut. Helsinge gymnasium har

redan orienterat sig mot Mattlidens gymnasium, varför vi får återkomma dit i sam-

band med detta stora IB-gymnasium i Esbo. För Norsens och ”Lönkans” (Tölö spe-

cialgymnasiums) del uppstår den intressanta frågan hur de kommer att kunna kom-

plettera varandra vid samgången. Dessa två gymnasiers relativa litenhet (i huvud-

stadsperspektiv) framhölls som ett argument för förändringarna i den administra-

tiva skolreformen i Helsingfors våren 2012.

Brändö gymnasium

Brändö gymnasium (BrGy) hade tidigare rykte om sig att vara ett av Svenskfinlands

största och bästa gymnasier. Det har över 400 studerande, betonar idrott och visar

fortfarande ett relativt högt betygsmedeltal i SE. Resultaten har nu sjunkit något,

men ligger fortfarande över medelnivån i Svenskfinland. Många små gymnasier har

kommit i fatt. BrGy behandlades till vissa delar som ett exempel på stora gymnasi-

er utifrån statistiken 2010. Här återstår att se lite på examensstrukturen 2011 och

2012, om den eventuellt förändrats, och på några av de frågor som kom fram i

granskningen av resultaten i Sibbo, Helsinge, Grankulla och Kyrkslätt. Bland annat

om modersmålet och undervisningen i korta främmande språk.

Vid genomgången av resultaten i BrGy våren 2010 visade det sig att det fanns

en hel del (drygt 10) svagare studerande med röstetal under 20 vid sidan av en stor
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mängd goda examinander med röstetal över 30 (dock bara ett par över 40).

Resultatet var med andra ord rätt heterogent. Bilden blir ungefär densamma då

man bläddrar igenom förteckningen för vårarna 2011 och 2012. Våren 2011 var

antalet studenter med mera än 30 röster 26 och dessutom 4 med över 40 röster.

Våren 2012 var motsvarande antal 20 och 3 (också färre skribenter). Antalet stu-

denter med mindre än 20 röster var 11 respektive 14, vilket delvis förklarar den lilla

nedgången i röstetal för hela skolan. Antalet omtagare och kompletterare verkar

växa med åren, kanske för att det blir allt svårare att komma in på någon högsko-

leutbildning. De flesta av dessa kategorier har dock fått separata betyg som inte

påverkar studenternas röstetal samma år. 

En egenhet i BrGy är de många skribenter som avlägger prov redan på hösten,

vanligen i finska och engelska, till och med oftare i engelska än i finska. En del av

dem nöjer sig med höstens betyg men flertalet kommer igen och höjer dem på

våren. Det bör ju vara fallet i ett så stort gymnasium som BrGy där det inte torde

saknas utbud på fördjupade kurser. Förnyade prov i finska och engelska stjäl ju inte

direkt tid av tentamensläsningen på våren (förutom än skrivningsdagarna), medan

det är svårt att förbereda sig för språkproven just innan provtillfället på samma sätt

som inför realproven. En annan orsak till det populära omtagandet av dessa prov på

svenskt håll torde vara medvetenheten om det bättre utgångsläget, för engelskans

del gentemot de finska skribenterna och för finskans del gentemot dem som inte

har en lika stark tvåspråkig bakgrund. 

På tal om språkprov märker man genast att listorna från BrGy innehåller rätt

många sådana, också i andra språk än finska och engelska. Bland annat i spanska och

italienska, och till och med några prov i A-tyska. Det sistnämnda är en specialitet i

Helsingfors som tillkom genom en ändring av språkprogrammet redan på 1980-talet.

En avsikt var intressant nog att åstadkomma en differentiering av undervisningen i

finska. En annan avsikt var att få till stånd A-ryska, men det lyckades inte. A-franskan

förverkligades bara i de västra skoldistrikten, för gymnasiets del alltså i Lärkan, där

den fortfarande existerar. Med hänsyn till Brändö gymnasiums storlek var antalet exa-

minander i extra språk till exempel våren 2012 inte särskilt många: 9 i kort tyska, 12

i kort spanska, 3 i kort franska, 1 i ryska och 1 i italienska. Men prestationsnivån var

hög: 5,6 betygspoäng i tyska och 4,3 i spanska. Brändö gymnasium kan vid sidan av

Norsen, Lärkan och Mattliden sägas vara ett av de få finlandssvenska gymnasier som

lyckats behålla ett någorlunda mångsidigt och tillräckligt djupt språkprogram. Detta

beror dock inte bara på storleken (jämför Jakobstads gymnasium och Ålands lyceum),
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utan på ett tydligt internationellt intresse från de studerandes sida.  

Språkkunskaperna väcker frågan hur det förhåller sig med modersmålet och fin-

skan i BrGy i jämförelse med till exempel Kyrkslätt och Grankulla. Gymnasisterna

i Helsingfors bör ju ha alla möjligheter att utveckla en balanserad tvåspråkighet.

Hemmens socioekonomiska status och språkmedvetenhet är tillräckligt hög för att

stimulera litteraturläsning och motverka så kallad halvspråkighet – i den mån sådan

existerar eller riskerar bli resultatet av finskans stora inflytande.

Vi kan först konstatera att SE-resultaten i finska är mycket goda. Medeltalet har

dessutom stigit från 4,8 poäng våren 2010, via 5,1 våren 2011 till 5,4 våren 2012, det

vill säga mitt mellan M och E. I den stora kullen på 117 studenter fanns det 8 L och

inte mindre än 49 E. Bara någon enstaka hade fått B och 1 hade nöjt sig med ett E

i B-finska. Ingen utelämnade finskan ur sin examen och nästan alla räknade in den

bland de obligatoriska ämnena. Det vittnar om stor jämnhet och säkerhet. Det lig-

ger nära till hands för en utomstående att förklara detta med den utbredda tvåsprå-

kigheten i östra Helsingfors. Denna är dock inte alltid bunden till hemmen.

Namnen i den stora studentskaran vittnar huvudsakligen om svenska tjänsteman-

na- och affärsfamiljer, där svenskan gott kan vara ensamt hemspråk. Tvåspråkig -

heten som förvärvas i miljön måste allts ha förstärkts av mycket god skolundervis-

ning. Undervisningen har gjort klart för alla vad som krävs av dem. 

Resultaten i finska i BrGy har alltså förbättrats de tre senaste åren. Hur är det

då med modersmålet, som var problematiskt i de tvåspråkiga grannstäderna Hel -

singe, Grankulla och Kyrkslätt? Till skillnad från dessa är modersmålsbetygen i

BrGy konstant goda: medeltalet var 4,4 betygspoäng 2010 och 4,3 betygspoäng

2012, alltså något över landets medeltal. Det finns visserligen bara några få L, men

många E. Typbetygen är ömsom C, ömsom M. Betygen i modersmål verkar korre-

lera ganska bra med den allmänna framgången. Största delen av dem som har bara

B eller A är allmänt svaga. De har alltså låga betygspoäng. De skulle vara ännu sva-

gare om de inte kunde stödja sig på finskan och engelskan. Examinander med över

30 och 40 röster har vanligen, men inte alltid, också E eller L i modersmål. Man kan

inte heller se att till exempel textkompetensen skulle vara försummad. De flesta har

ett poängtal som motsvarar uppsatsen, men det finns exempel på skribenter med 50

eller 55 poäng i uppsatsen som missat laudatur på grund av betydligt lägre betyg i

textkompetensprovet (omkring 30 poäng). De tydligt svaga uppsatserna är däremot

få. I jämförelse med grannkommunerna är alltså gymnasisterna i BrGy balanserat

tvåspråkiga och den språkliga medvetenheten förefaller god.    
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I anslutning till resonemanget om stora och små gymnasier konstaterade vi att

matematiken och naturvetenskaperna verkade vara starka ämnen i BrGy (särskilt

fysiken och biologin). Stämmer detta också för de följande åren och hur det ser det

ut med humaniora? Våren 2010 dominerades dessa av psykologin (22 prov) och

samhällslära (29 prov). Satsningarna på matematiken ledde till att det totala anta-

let realprov i proportion till antalet studenter är mindre än i grannkommunerna,

drygt 1,5 realprov i medeltal per student, medan motsvarande tal i GyGr och KyGy

var cirka 2. Våren 2012 var det totala antalet realprov i BrGy ungefär detsamma (på

något färre studenter), men de naturvetenskapliga ämnenas andel sjönk. Fysiken

sjönk till bara hälften (13) våren 2012. I stället ökade realproven i humanistiska

ämnen. Förutom historia och samhällslära ökade hälsokunskapen (från 18 till 39).

Kvaliteten på prestationerna i samtliga realprov var fortfarande relativt god.

Medeltalet var nästan genomgående över 4 betygspoäng, det vill säga drygt C.

Också matematiken höll samma goda klass som 2010. Provet i lång matematik

avlades av 29 skribenter med det mycket goda medeltalet 4,5 betygspoäng och pro-

vet i kort matematik av 44 skribenter med medeltalet 4,4. 

Vill man nå goda resultat i matematik, måste man alltså synbarligen pruta

något på antalet realprov, men inte nödvändigtvis på kvaliteten. Också i BrGy kan

man dock skönja en tendens att nöja sig med realprovet i hälsokunskap i stället för

mera krävande prov i naturvetenskaperna hos de svagare studenterna. Något behov

av samarbete i realämnena kan man dock inte direkt se i resultaten för BrGy:s del.

Det skulle i så fall vara religion, filosofi och livsåskådning, där det minimala antalet

deltagare (4 plus 0 plus 1) tyder på de studerande knappast läst fördjupade kurser i

dem. Skulle inte alla svenska Helsingforsgymnasier kunna ordna dessa kurser

gemensamt, till exempel ambulerande mellan gymnasierna eller vid universitetet

med sakkunniga timlärare där?

Gymnasiet Svenska normallyceum och Tölö specialgymnasium

Vi kommer nu till den intressanta frågan i vilken utsträckning gymnasierna Svenska

Normallyceum (Norsen) och Tölö gymnasium (Tölö) kan behöva eller tänkas kom-

plettera varandra i undervisningen. Andra synergieffekter av sammanslagningen

behandlas inte här. Vartdera är medelstora finlandssvenska gymnasier med cirka

270 respektive 250 studerande. Efter sammanslagningen kan gymnasiet bli mycket

stort såvida studerandena inte flyttar österut och västerut på grund av den. Vartdera

har utexaminerat 60–80 studenter de senaste åren och skulle eventuellt kunna pro-
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ducera över 140 studenter. Det är till och med fler än Lärkan och Mattliden. Norsen

får tillgång till specialiseringslinjernas kurser i Tölö ”på köpet”, och specialiserings-

linjens studerande och de vuxna får tillgång till fördjupade och tillämpade kurser i

Norsen i examensämnena som Tölö hittills inte självt kunnat ordna. Iakttagelserna

nedan får stödja eller förkasta dessa antaganden.

Båda gymnasierna har haft ett röstetal som legat en aning över finlandssvensk

medelnivå (25,6) de tre senaste åren. Men den blir högre i Tölö (27 röster) om man

räknar bort några vuxna examinander som mestadels nöjer sig med de obligatoris-

ka ämnena. Tölös högre medeltal är naturligt, eftersom det tar in begåvade utsock-

nes studerande till specialiseringslinjerna. Norsen kan dessutom beskattas av BrGy

på de bästa studerandena från östra Helsingfors. Fastän poängmedeltalet i dem är

ganska lika ger poängstrukturen i Tölö inte lika gott intryck. I Tölö fanns det ett

ganska stort antal studenter med mindre än 20 röster våren 2012. Flera hade bara

11–14 poäng och klarade de obligatoriska proven och eventuellt ett realämne, till

exempel hälsokunskap med nöd och näppe. Medeltalet blev ändå gott tack vare

några studenter med över 40 röster. I Norsen har resultaten varit mera jämngoda

de tre senaste åren. Till detta kommer ganska många som fått separata betyg i Tölö,

alltså inte fullständigt SE-betyg. 

Både Norsen och Tölö uppvisar en lång examenslista med många examinand-

nummer, vilket dels beror på sällsynt högfrekvent omtagande, höjande och kom-

pletterande, och dels på många som spridit sin examen. För Tölös vidkommande

beror detta antagligen på gymnasiets specialuppgifter, och för år 2012 uppenbart på

en rad privatister. De är studerande som tydligen tänkt sig att slutföra examen först

som vuxna och gå över till vuxengymnasiets läroplan. Det är ett sätt att öka antalet

studerande och kringgå åldersbestämmelserna för vuxengymnasiet. 

I båda gymnasierna studerades också betygshöjandet och spridandet av examen

lite närmare. Det visade sig att fler höjde i engelska än i finska, vilket är naturligt. I

finska kan de tvåspråkiga examinanderna lättare få ett sådant betyg som tillfred-

ställer dem redan på hösten. Intressant nog fick de ingalunda alltid laudatur eller

ens eximia i finska. Detta innebär att det hade funnits rum för högre ambitioner,

det vill säga tilläggsstudier i dessa språk. Här skulle med andra ord en synergieffekt

kunna uppnås i och med samgången: man kan fylla på de fördjupade kurserna i fin-

ska och engelska.  

I Brändö var ju betygsnivån i modersmål god trots den utbredda tvåspråkighe-

ten, över medeltalet i hela landet. Hur ser den ut i Norsen och Tölö? Eftersom exa-
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minanderna är rätt många nöjer vi oss med att titta på ett år och kontrollerar med

de tidigare bara om det verkar finnas särskilda skäl till det. Också i dessa gamla

gymnasier i stadskärnan är modersmålsbetygen goda. Bland de godkända studen-

terna fanns det visserligen några med svagare prestationer (A och B) ett år, men

medeltalet för Norsen var 4,4 betygspoäng, och i Tölö så pass högt som 4,9.

Typbetyget i Norsen var C, i Tölö M, och i Tölö fanns det mer än dubbelt så många

L som i Norsen (8 mot 3) samma vår. Det sistnämnda är inte oväntat: bland konst-

närliga begåvningar på konst- och musiklinjen brukar det finnas studerande som

har god uttrycksförmåga, och också på den humanekologiska linjen övar de sig

mycket i både skriftlig och muntlig argumentation. 

Balansen mellan textkompetens och skriftlig framställning är mestadels god. I

Tölö är det ofta en övervikt i poäng i textkompetensprovet, men man lägger märke

till några goda studerande som missat laudatur på grund av för svagt textkompe-

tensprov. Det finns också en del mycket svaga, bland annat några underkända pre-

stationer, som inte syns i medeltalet. De blev inte studenter. Det vore intressant att

veta vad man har gjort i Tölö och kan göra få att få dem över ribban. Kan man tänka

sig någon gemensam övningskurs (tillämpad kurs) i modersmål för dessa? På tal om

argumentation borde man särskilt undersöka hur mycket de svenska gymnasierna

utnyttjar det muntliga provet (diplomet) i modersmål och litteratur, som ju också

kräver vissa tilläggsresurser.

I finska ligger betygsnivån både i Tölö och i Norsen något under 5 poäng (M),

och här uppvisar Norsen något fler laudaturbetyg. Sju examinander i Tölö har tytt

sig till B-finska mot bara två i Norsen. I Tölö tycks dessa vara antingen privatister

eller studerande med utländsk bakgrund. Här finns förresten ett samarbetsfält för

alla gymnasier i Helsingfors: invandrarstuderandenas studier överhuvudtaget. På

den finska sidan gör man ju rätt mycket för dem, både genom särskild undervisning

i finska som andraspråk och i deras eget modersmål. I de svenska skolorna är de

ända från början så pass få att man inte tycks ha tagit särskild notis om dem som

fortsätter i gymnasier. Gästande studerande och andra, till exempel diplomatbarn,

med utländsk bakgrund är inte någon ny företeelse i huvudstaden. De allra flesta av

dem söker sig emellertid till någon av språkskolorna eller till den internationella

skolan, som ligger i Brändö.

Matematiken och naturvetenskaperna konstatades redan tidigare stå på hög

nivå i Brändö och Lärkan. Hur står det till med dem i Norsen och särskilt i Tölö,

där uppmärksamheten borde ligga på humanekologi, det vill säga på människans
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inverkan på naturen? Vilka ämnesbetoningar har specialuppgifterna lett till? Här

betraktar vi för säkerhets skull två år: 2010 och 2012. 

I samband med diskussionen om små kontra stora gymnasier (kapitel 3.1) kon-

staterades att Helsingforsgymnasiernas styrka dels ligger i matematik och dels i

naturvetenskaperna, men också i mångsidighet utan att medeltalen i betygspoäng

stiger mycket högre än i Svenskfinland som helhet (med undantag för Lärkan). För

matematikens del håller detta streck också i Norsen och Tölö. Cirka tre fjärdedelar

av skribenterna i Norsen avlade prov i matematik, sammanlagt till och med fler i

lång än i kort matematik. Betygen var i medeltal goda, över 4 röster. I lång mate-

matik var det till och med 4,4 år 2010, vilket är ett mycket gott resultat. I Tölö var

andelen skribenter i matematik något mindre (tre femtedelar), men betygen var i

stort sett lika goda som i Norsen, särskilt våren 2012 (4,8 röster i lång matematik

och 4,3 i kort). I Tölö minskade dock antalet skribenter i lång matematik 2012 i

jämförelse med 2010, medan det ökade i Norsen. 

För realprovens del var skillnaderna mellan Norsen och Tölö både i deltagande

och i betygsnivå större. Norsen levde klart upp till sitt rykte som starkt i naturve-

tenskaper 2010. Cirka hälften av realproven skrevs i dessa ämnen, speciellt i biolo-

gi och geografi, där också betygsnivån var god (över C). År 2012 minskade dock

andelen naturvetenskapliga prov i Norsen till en tredjedel av samtliga, och hälso-

kunskapen trängde sig på som det populäraste ämnet, också med gott resultat (4,6

betygspoäng). I Tölö var de humanistiskt samhällsvetenskapliga proven betydligt

fler och prestationerna bättre än i naturvetenskaperna, nära 5 (M) i medeltal båda

åren. Dessutom kan man notera att ovanligt många skribenter i Tölö valde religion

och filosofi, i religion dock med svag framgång. Våren 2012 var det så pass många

som 4 av 11 som avbröt provet. Oberoende av det kan alltså Tölö gymnasium klas-

sificeras som ett tydligt humanistiskt gymnasium snarare än ett humanekologiskt,

om inte de relativt goda resultaten i biologi och geografi ska tolkas som ett uttryck

för humanekologi. Man skulle kunna få detta bekräftat om man redde ut vilka som

studerat på den humanekologiska linjen. Norsen däremot kan faktiskt tävla med

Brändö och Lärkan om en naturvetenskaplig inriktning, tyvärr dock inte i fysik, vil-

ket man kunde tro utifrån matematikbetygen. Fysiken hade bara 7 deltagare 2010

och 4 deltagare 2012 och av dessa avbröt dessutom 3. Biologin däremot hade 17

respektive 11, och geografin 15 respektive 12 deltagare. 

Analysen som helhet visar att Norsen och Tölö faktiskt har möjligheter att kom-

plettera varandra i realia. Till exempel kan Norsens lärare koncentrera sig mera på

– 203 –



naturvetenskaper och Tölös på humanistiskt och samhällsvetenskapliga ämnen.

Särskilt de ”små” ämnena religion, filosofi och livsåskådning kan få en chans på så

sätt.

Hur är det med de främmande språken (förutom engelska) i Tölö och Norsen?

Syns det bredare språkprogrammet i Helsingfors också i deltagandet och betygen i

SE? Inte nämnvärt. Deltagandet har varit till och med lite bättre i Grankulla (när-

mare 30 procent) de tre senaste åren och tack vare ryskan också mångsidigare. I

Norsen har deltagandet rört sig omkring 20 procent av studenterna, och det har

gällt huvudsakligen tyskan. Prestationsnivån har dock varit god, omkring 4,5 betyg-

spoäng, våren 2010 till och med 5,4. I Tölö var deltagandet i korta främmande språk

mycket bra 2010, nära hälften av studenterna (47 procent), och jämt fördelad på

tyska och franska (13 skribenter i vartdera). Men de två senaste åren har det gått ner

till 25 procent och betygsnivån har sjunkit. Trots att båda gymnasierna marknads-

för internationella projekt och Tölö uttryckligen tematiserar främmande kulturer,

förekommer andra främmande språk än tyskan och franskan endast sporadiskt i SE.

Några prov i lång tyska (4) och 1 i lång franska bör dock noteras, även om det är ett

magert utfall av de ganska dyra satsningarna på det breda A-språksprogrammet i

Helsingfors. Det är dock lätt att se att det snarare är studentexamens struktur än

bristen på språkintresse som förorsakat torkan. Raden av extra prov är numera lätt

att fylla med realprov eller till och med finska eller engelska om man valt både

matematik och ett realprov som obligatoriska ämnen.    

Gymnasiet Lärkan och Mattlidens gymnasium

Vi kommer nu till Svenskfinlands största och bästa gymnasier, Gymnasiet Lärkan i

Helsingfors och Mattlidens gymnasium i Esbo. Geografiskt ligger de inte långt

ifrån varandra (cirka 15 kilometer). De har sprungit fram ur privata läroverk som

räddade sitt skinn inför grundskolereformen genom att flytta västerut, bli kommu-

nala och på så sätt motsvara huvudstadsregionens expansion i den riktningen. Det

är säkert inte en slump att de är stora och bra. Bildningsnivån och den socioekono-

miska bakgrunden är hög i de västra stadsdelarna. Vartdera har därför också kun-

nat kräva ett ganska högt medeltal för antagning, vilket märks i det låga antalet stu-

denter med röstetal under 20. Mattiden kan ha ett högt medeltal för antagning del-

vis tack vare IB-linjen. De är på grund av sin storlek sig själva nog när det gäller att

skapa ett rikt och tillräckligt kursutbud. Frågan blir närmast i vilka avseenden de

skulle kunna förmås stödja de sämre lottade granngymnasierna i Kyrkslätt och
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Grankulla i stället för att konkurrera med dem. 

Vi går direkt till de naturvetenskapliga ämnena, särskilt fysiken och kemin, som

låtit tala om sig i Lärkan och som ju är problematiska i Svenskfinland. Dessa ämnen

var fortfarande mycket väl företrädda i examina vid Lärkan våren 2012, bättre än i

de övriga gymnasierna i Helsingfors, där provandelen hade minskat till en tredje-

del. I Lärkan var nästan hälften av realproven fortfarande prov i naturvetenskaper,

och fysik- och kemiproven var så pass många som 29 och 27. I Brändö hade de gått

ner till 13 respektive 12 och i Norsen till 4 respektive 9. Observera dock att studen-

tantalet i Brändö och Norsen utgjorde bara knappt två tredjedelar av Lärkans. En

mycket vanlig provkombination hos de bästa skribenterna var biologi, fysik och

kemi, vilket vittnar om höga ambitioner. Också betygsnivån var rätt hög: 5,0 i bio-

logi, 4,6 i geografi, 4,3 i fysik och 3,9 i kemi. 

Denna framgång i naturvetenskaperna i Lärkan betyder emellertid inte att de

humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena skulle vara försummade. Tvärtom,

det populäraste realämnet var 2012 samhällslära med 36 prov och medelbetyg över

M (5,5 poäng). Därnäst kom hälsokunskap med 27 prov och unika 6,2 betygspoäng

(över E). Detta visar att dessa korta ämnen (fyra respektive tre kurser) inte är

enbart fyllnadsämnen i Lärkan, utan för de flesta studerande ingår i en medveten

studieplan. Till exempel har hälsokunskapen kombinerats med psykologi (26 prov,

medelpoäng 4,9) eller biologi (5,0). På sina hemsidor betonar Lärkan mediekun-

skap, vilket säkert gynnar samhällsläran och modersmålet, men skolan kunde lika

gärna ha betonat naturvetenskaperna. 

Utöver realämnena är även matematiken stark i Lärkan, nästan starkare än i

Brändö och Norsen. Våren 2012 avlade abiturienterna i Lärkan 47 prov i lång och

46 i kort matematik, med medelpoängen 4,5 i lång och mycket goda 4,9 i kort mate-

matik. Det innebär att nästan 80 procent av studenterna i Lärkan har ett matema-

tikprov med sig i bagaget till högskolorna mot högst 75 procent i de övriga huvud-

stadsgymnasierna. Lärkan är dessutom bättre än de övriga också i extra främmande

språk. Våren 2012 avlade 50 studerande i Lärkan (eller cirka 40 procent) extra

språkprov mot bara cirka 25 procent i de övriga. Medelbetygen var 5,2 i tyska och

3,9 i franska. Franskan i Lärkan är dessutom vad provdeltagandet beträffar nästan

jämspelt med tyskan, och som specialitet har gymnasiet A-franska (dock bara 2 SE-

prov våren 2012) och kort ryska (7 prov). 

Som tidigare framhölls är det alltså mångsidigheten i Lärkan som skapar de

ständigt höga poängmedeltalen i SE. Men i jämförelse med de andra finlandssven-
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ska gymnasierna är det styrkan i naturvetenskaper som bör framhållas. Frågan är på

vilket sätt detta kunnande skulle kunna komma de övriga gymnasierna i regionen

till godo: Genom kollegers studiebesök, över nätet, i läromedel och genom med-

verkan i nationell fortbildning? Man måste räkna med att skolans anda har en stor

andel i framgången. Den skapas inte bara genom enskilda ämnen utan genom inter-

aktion och hög motivation. Framgången i SE blir också en sporre som manar nästa

årskull till efterföljd.

Mattlidens gymnasium i Esbo har som sagt en IB-linje, dit de studerande söker

separat. Den har haft klart positiva effekter på hela skolcentret, inte bara i språk

utan också i naturvetenskaper. Naturvetenskaperna omhuldas med god utrustning

och särskilda läromedel i IB-gymnasierna. En IB-examen erkänns numera som fin-

ländsk studentexamen, men det finns IB-studerande som också avlägger den ordi-

nära. Listan över studenter i Mattlidens gymnasium avspeglar således inte skolans

hela resultat, men de är tillräckligt talande för nivån. 

Man skulle kanske tro att IB-linjen färgar av sig på kunskaperna i engelska i hela

gymnasiet. Så förefaller det dock inte vara, åtminstone inte märkbart. Resultaten i

SE är visserligen goda, i medeltal M, men inte bättre än i finska (också M). Antalet

L i engelska är något större än i finska, men det är också antalet L-betyg överlag.

Resultaten i finska är faktiskt goda med hänsyn till att det finns en andel studerande

i Esbo som kommer från enspråkigt svenska hem. Deltagandet i korta, främmande

språk är gott i Mattliden: 36 av 124 våren 2010 och 42 av 119 våren 2012. Antalet

stiger alltså till och med något, vilket beror på ett ökande intresse för spanskan (11

skribenter 2010 och 17 skribenter 2012). Riktigt så högt som till Lärkans nivå i

extra, främmande språk når Mattlidens gymnasium alltså inte, vare sig i kvantitet

eller i kvalitet.

Som ovan antogs kan också satsningen på naturvetenskaperna i IB-gymnasi-

erna tänkas ha inverkat på deltagandet och resultaten i SE. Men det är inte riktigt

sant i jämförelse med gymnasierna i Helsingfors. Antalet realprov i Mattliden var

49 våren 2012, vilket var under hälften av alla realprov och faktiskt bara cirka 1,5

prov i medeltal per student. Som vi har sett överträffas antalet i många mindre

gymnasier. Särskilt deltagandet i geografiproven är gott (23 prov mot 10 i biologi).

Humaniora och samhällsvetenskaper domineras av samhällslära och hälsokunskap,

men några fyllnadsämnen utgör dessa inte för de flesta. Betygspoängen i medeltal

är 4,6 respektive 4,5, alltså mitt mellan C och M. 

Det relativt höga medeltalet i Mattlidens gymnasium i rankinglistorna härrör
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sig alltså främst från engelskan, finskan och ett rätt flitigt deltagande i prov i extra,

främmande språk, inte från realia. Däremot är matematikbetygen i Mattliden

många och av hög klass, precis som i gymnasierna i Helsingfors. Detta gör att det

blir svårt att peka på något enskilt läroämne där Mattlidens gymnasium skulle

kunna främja studierna i granngymnasierna. Det skulle i så fall vara spanskan, som

inte förekommer i samma utsträckning på annat håll.

3.3.7 De svenska gymnasierna på språköarna plus Steinerskolan 

Nu återstår förutom Ålands lyceum och Rudolt Steiner-skolan de privata, svenska

gymnasierna på språköarna. Som behandlingen av små kontra stora gymnasier

(kapitel 3.1) visade kan resultaten i dem variera ansenligt på grund av litenheten,

men dåliga är de sällan. Tvärtom har de (alla utom Uleåborg) legat högt i ranking-

listorna något år. Till förvaltning och karaktär är de svenska skolenheter där de

ingår ganska olika, så också språkmiljön de finns i. De skulle inte kunna existera

utan gemensamma ämneslärare med grundskolan och de har varit starkt beroende

av privata fondmedel och det förhöjda statsbidraget. Om statsbidraget minskar

kommer de därför att drabbas av betydande svårigheter. I teorin kan svårigheterna

lindras på två sätt: genom ett utökat samarbete med de finska gymnasierna på orten

och genom ett deltagande i något av de svenska gymnasienätverk som ligger bäst

till. Tre av dem i södra Finland deltar redan i Team Öst i någon mån. 

Vi ska här undersöka om SE-resultaten på något märkbart sätt skiljer sig från

varandra och om man utifrån dem kan se någon sida som särskilt borde stärkas.

De minsta av dem, Kotka svenska samskola och Svenska privatskolan i Uleborg,

behandlades redan i vissa avseenden i anslutning till de små gymnasierna utifrån

SE-resultaten våren 2010. På grund av det lilla antalet studenter finns det dock skäl

att se också på vårarna 2011 och 2012. Vi noterade bland annat att resultaten såväl

i modersmål som i finska var goda, för Uleåborgs del också i matematik. Däremot

var deltagandet i realproven ganska skralt, likaså i korta, främmande språk. Innan

vi går till de enskilda läroämnena ska vi dock studera variansen i röstetal.

Av rent statistiska skäl är det fullt plausibelt att betygsmedeltalen i små gymna-

sier varierar och därmed också deras plats på de nationella rankinglistorna. Av föl-

jande sifferöversikt över antalet studenter och betygsmedeltalen ser vi emellertid att

den senare variabeln har varit överraskande jämn de tre senaste åren.
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Tabell 40. Studentantal och röstetal på språköarna 

Våren 2010 2011 2012 Summa

Kotka 10 studenter/26,6 p 12/26,3 14/24,5 36 stud.

Tammerfors 14/29,7 20/26,6 13/25,5 47 stud.

Björneborg 20/28,4 18/22,5 18/25,3 56 stud.

Uleåborg 17/24,8 9/21,3 18/25,7 44 stud.

Med undantag av de ovanligt goda resultaten i Tammerfors och Björneborg våren

2010 och de sämre resultaten i Björneborg och Uleåborg våren 2011 har betygsme-

deltalen hållit sig ganska konstant kring eller lite över 25 röster. Det motsvarar ett

finlandssvenskt medeltal. Avvikelserna är lätta att förstå när man studerar resultat-

listorna. Det höga medeltalet i Björneborg våren 2010 berodde på tre topprestatio-

ner (37, 41, 39). Kastet neråt följande vår (2011) på att flera än vanligt råkade ha

under 20 röster. På det hela taget säger röstetalen för dessa små grupper egentligen

inte annat än att medeltalet är mycket känsligt för enskilda individers framgång och

att också dessa små, finlandssvenska gymnasier gott och väl fyller sin funktion. De

för sina studerande till goda examina och begåvade och flitiga studerande kan även

få höga betyg. Den absoluta toppen representeras av en examinand i Björneborg

våren 2010, som presterade sex L och två E (bland annat L i ryska) och fick 54 rös-

ter. Hon verkar dessutom ha varit finskspråkig, det vill säga i och med skolgången

blivit fullständigt tvåspråkig och fått L också i modersmålet svenska. 

På ämnesnivå finns det skäl att se särskilt på betygen i modersmål och finska

och på realproven och matematiken. Kursantalet i realämnena och matematiken är

högt och det kan vara svårt att får till stånd alla de fördjupade kurser som ligger som

grund för proven i SE. Också i dessa avseenden finns det skäl att studera tre år i

följd.

Det finns givetvis en risk för att det svenska modersmålet blir svagt på grund av

det starka finska trycket på språköarna. Betygspoängen i modersmål är dock inga-

lunda genomgående låga, tvärtom. Våren 2010 hade Kotka, Tammerfors och

Björneborg i medeltalt 4,4, vilket till och med är lite högre än genomsnittet i

Svenskfinland. Våren 2012 hade de 18 studenterna i Uleåborg 4,2 i medletal. De två

föregående åren var det dock under 4 i Uleåborg och Björneborg har haft bara 3,2

två år i följd. Man ser att det finns examinander i dessa skolor som har svårigheter

med svenskan. Nästan varje år får nämligen någon underkänt betyg som den senare

måste höja eller eventuellt kan kompensera. Modersmålsbetygen är de facto ovan-
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ligt disparata. Å ena sidan förekommer det flera B och A, men å andra sidan finner

man också något L i den lilla skaran. Till exempel våren 2010 hade Björneborg till

och med tre L i modersmålet.

Betygen i finska är som väntat genomgående höga. Betygspoängen varierar

mellan 5 och 6 i medeltal, alltså mellan M och E. Det är alltså oftast bättre än i de

stora gymnasierna i Helsingfors och i Katedralskolan i Åbo. Ingen kan så att säga

undgå att lära sig finska på språköarna, medan det finns enspråkigt svenska skri-

benter, som på grund av bristande språköra (eller slarv) får nöja sig med ett C eller

ett B i storstadsgymnasierna i söder. Å andra sidan är bland annat uppsatserna i fin-

ska ovanligt fina på språköarna, vilket visar att man tränat modersmålsliknande fär-

digheter även i finska. Underligt nog finner man däremot inte någon som skulle ha

vågat sig på det finska modersmålet, vilket de ju i princip skulle kunna göra. 

I detta sammanhang finns det skäl att påpeka att den finska miljön inte innebär

att de flesta gymnasisterna på språköarna skulle ha finskspråkig eller ens tvåspråkig

bakgrund. Tvärtom visar namnen att många av dem kommer från gamla svenska

familjer på orten. I Björneborg och Uleåborg har det tidvis funnits ganska många

finska som flyttar tillbaka från Sverige. I den svenska skolan har de fått en möjlig-

het att bevara svenska som skolspråk. Det finns givetvis också finskspråkiga famil-

jer som satt sina barn i svensk dagvård och skola för att de ska lära sig svenska. De

svenska skolenheterna på språköarna har med andra ord börjat fungera som ett slags

språkbadsskolor när de ökat den svenska dagvården. Det gör att studerandegrup-

perna kan bli ganska heterogena kulturellt sett.

Realproven är ett känsligt kapitel i dessa små gymnasier. På grund av det lilla

antalet studenter per skola och år ska vi betrakta realproven dels per skola tre år i

följd, dels per ämnesblock (inte enskilda ämnen) för samtliga fyra skolor.

Tabell 41. Realproven på språköarna

2010 (nat + hum) 2011 (nat + hum) 2012 (nat+hum) Summa

Tammerfors 7 + 16 13 + 24 8 + 13 28 + 53 = 81

Björneborg 2 + 21 10 + 16 8 + 17 20 + 54 = 74

Kotka 4 + 12 5 + 10 5 + 15 14 + 37 = 51

Uleåborg 11 + 15 7 + 13 8 + 9 26 + 37 = 63

…… (Antal studenter sammanlagt: 180) 

Summa 24 + 64 = 88 / 61 35 + 63 = 98 /59   29 + 54 = 83 /60 88 + 181 = 269
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Som vi ser är det totala antalet realprov i dessa små gymnasier inte särskilt stort i

förhållande till antalet studenter: 269 prov på 180 studerande. Det gör ungefär 1,5

realprov i medeltal per student, eller kanske hellre uttryckt som 1 realprov för hälf-

ten och 2 realprov för den andra hälften. Som vi har sett finns det också stora gym-

nasier som har en likadan andel realprov, vanligen beroende på att matematiken är

populär. Också antalet prov i extra främmande språk inverkar i någon mån på anta-

let realprov. Raden av extra prov fylls vanligen ut antingen med fler realprov eller

med något främmande språk. På språköarna är det dock få som avlägger extra prov

i språk.

Förhållandet mellan prov i naturvetenskapliga ämnen och humaniora varierar

tydligt. Bäst är naturvetenskaperna företrädda i Uleåborg, vilket korrelerar med

många och goda prov i matematik, särskilt för fysikens och kemin del. Sämst är de

i Kotka och i Björneborg. I Kotka har intresset för proven i naturvetenskaper varit

svagt hela tiden och i Björneborg tycks det variera kraftigt med åren. Detta intres-

se korrelerar alltså något men inte helt med storleken (Björneborg störst och Kotka

minst). Det är nog snarast beroende på om man råkar ha en lärare som förmår

väcka intresse för naturvetenskaper, och vice versa för humaniora i de andra.

Psykologin och samhällsläran är väl representerad i dem alla. Däremot är hälsokun-

skapen ojämn: i Tammerfors avlades sammanlagt 19 prov under de tre åren, men i

Björneborg bara 4. Antalet i Björneborg är överraskande. Det kan bero på svårig-

heter att få tag på en lämplig lärare. I de små gymnasierna uppstår det självfallet en

viss konkurrens om de knappa resurserna mellan ämnena. Det styr studerandenas

val. Det skulle givetvis vara till fördel om sådana faktorer jämnas ut med stöd

utifrån (via skolornas privata huvudmän) eller genom samarbete. Brist på intresse

för fördjupade studier i fysik och kemi kan dock knappast repareras enbart med

samarbete (till exempel med distansstudier). Det måste byggas upp underifrån, från

grundskolan.

Allra mest varierar deltagandet och resultaten i de extra främmande språken i

gymnasierna på språköarna. Kotka har fått ihop bara 8 extra språkprov på 47 stu-

denter på tre år, Tammerfors 14 på 47, Björneborg 22 på 56 och Uleåborg 13 på 44.

Det goda året 2009 i Björneborg presterades 14 prov, men våren 2012 bara 5, alla i

tyska. Trots det lilla antalet språkprov i Kotka finner man 2 i spanska och 1 i itali-

enska. Sannolikt har de dock studerats någon annanstans än i skolan. Om man ser

enbart till examina är det klart att dessa gymnasier skulle behöva särskilt stöd för

de främmande språken. Frågan är om det inte skulle vara lättast att samarbeta kring
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dem med de finska gymnasierna. Det är nämligen svårt att studera språk på distans

annat än för enskilda mycket språkbegåvade studerande, som dessutom har möjlig-

het att vistas i språkområdet i fråga. På tal om det kan man också fråga sig om de

svenska gymnasierna i större utsträckning skulle kunna bjuda de finska gymnasi-

erna gentjänster i svenska. Vi återkommer till detta i nästa avsnitt (3.4).

Vi ska ännu säga ett par ord om Rudolf Steiner-skolans svenska gymnasieavdel-

ning i Helsingfors. Den är inte mindre än Kotka svenska samskolas gymnasium ur

studentexamens synvinkel. Våren 2010 utexaminerades 14, våren 2011 17 och våren

2012 11 studenter. På tre år utexaminerades alltså 42 studenter sammanlagt, eller

lite fler än i Kotka. Resultaten i Steinerskolan är ännu mera heterogena än i gym-

nasierna på språköarna. Röstetalen 23,7 våren 2010, 24,5 våren 2011 och 23,0 våren

2012 är tillfredsställande, men de ”ljuger” (som medeltal för små populationer ofta

gör). Fördelningarna präglas av proportionellt sett fler röstetal under 20 än i de fles-

ta övriga finlandssvenska gymnasier, men medeltalet lyfts av några lysande presta-

tioner. Till exempel våren 2010 en med 40 och en med 44 röster, följande vår av fyra

över 30 röster, och våren 2012 av en med 40 och en med 34 röster. Det är svårt att

säga om de många låga röstetalen i Steinerskolan beror på konstnärlig inriktning

eller helt enkelt på bristande flit i läsämnen. Modersmålsbetygen visar att de också

kan ha med bristande kunskaper i undervisningsspråket svenska att göra. Det ver-

kar som om den svenska avdelningen skulle ha tagit emot några finska studerande

med mycket svaga kunskaper i svenska.  

Steinerskolorna har ju egen läroplan, rent av egna läroplansgrunder. För gym-

nasiets del följer de dock de vanliga gymnasiernas lärokurser i examensämnena, och

åtminstone på den svenska sidan använder de huvudsakligen samma läroböcker

som de övriga svenska gymnasierna. De svenska studenterna i Steinerskolan är så få

att man inte gärna kan dra några långt gående slutsatser om kapaciteten i läsämnen

utifrån deras resultat. Ett par frågor är dock av intresse med hänsyn till det som

kommit fram i de övriga gymnasierna.

Eftersom Steinerskolorna satsar särskilt på uttrycksförmåga och på ett bredare

språkprogram än andra skolor ska vi se om detta syns i studenternas resultat i

modersmål och främmande språk. Att de är duktiga i finska är höjt över allt tvivel

på grund av den tvåspråkiga skolmiljön.

SE-företeckningarna visar att resultatet i modersmål är heterogent. Den upptar

flera A och B-betyg, men också några E och våren 2012 till och med två L.

Dessutom finns det ett par skribenter per år som fått underkänt utan att kunna
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kompensera och därför inte blivit studenter. Intressant nog är särskilt poängen i

textkompetensprovet låga för många, vilket skulle tyda på att de visserligen stude-

rar litteratur, men inte lika analytiskt som i andra gymnasier. 

Resultaten i engelska verkar trots den tidigare språkstarten inte mycket bättre

än på andra håll. Däremot upptar listan ett proportionellt sett större antal skriben-

ter i tyska: 15 på tre år (5 respektive 7 respektive 3). Det är alltså en tredjedel av hela

antalet studenter. Det är dock inte lika mycket som i Lärkan (som ju ligger geogra-

fiskt nära och också gallrar sina studerande) vissa år. På det hela taget är det huvud-

sakligen modersmålet som Steinerskolans gymnasium skulle behöva satsa på. Men

det handlar synbarligen mest om enstaka studerande med svag svenska från början,

varför stödet borde sättas in tidigt. För realämnenas del borde ju gymnasisterna på

den svenska avdelningen kunna utnyttja fördjupade kurser på den finska sidan vid

behov. 

3.3.8 Ålands lyceum

Ålands lyceum, som är Svenskfinlands största gymnasium, diskuterades i anslut-

ning till de stora gymnasierna ur finskans synvinkel. Gymnasiets låga betygspoäng

på rankinglistorna kan sägas bero på att största delen av examinanderna utelämnar

finskan (närmare kapitel 3.1). För att nå upp till samma röstetalsnivå som exami-

nanderna i de övriga finlandssvenska gymnasierna måste de alltså ta ett annat ämne

i stället. Detta syns också i röstetalsstrukturen: en mycket stor andel av studenterna

har ett röstetal på något under 20. Våren 2011 var denna andel nästan hälften (58

av 117) och våren 2012 likaså (65 av 140). I dessa tal ingår dock också några yrkes-

studerande som nöjer sig med de obligatoriska ämnena. Det drar ju ner skolans

medeltal. Våren 2012 var dessa 13 och våren 2011 var de 6. De åländska abiturien-

terna sprider för övrigt sin examen ganska friskt. Listan för våren 2011 upptar 11

skribenter som är födda 1993 och sålunda skrev något ämne redan det andra studi-

eåret. Våren 2012 var de 17. Dessa examinander inverkar givetvis inte på studenter-

nas röstetal samma år, men om tendensen var densamma de föregående åren kan

också det bidra till den lägre resultatnivån.  

Av enskilda läroämnen på Åland intresserar förutom finskan särskilt moders-

målet. Man skulle ju tycka att kunskaperna i svenska i det enspråkiga öriket skulle

vara goda, eftersom man slår särskild vakt om det. Åländskan skiljer sig som regio-

nal språkvariant inte från standardsvenskan så mycket som de österbottniska dia-
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lekterna och bara några få studerandes språk är omedelbart påverkat av finskan.

Ålands lyceum har visserligen ett antal invandrarstuderande (fler än de andra fin-

landssvenska gymnasierna), men dessa är få och kan observeras särskilt. Någon

favör visavi modersmålet kan man dock inte upptäcka i de åländska studentexa-

mensresultaten. Tvärtom, betygsmedeltalet i modersmål ligger under medeltalet

för hela landet. 

Eftersom majoriteten av de åländska abiturienterna väljer bort finskan ur obli-

gatoriet i SE måste de i stället skriva lång eller kort matematik. Som vi har konsta-

terat i andra sammanhang blir resultaten då oftast bättre än om provet avläggs som

frivilligt (extra prov). Resultaten i matematik på Åland är därför goda, vilket också

kunnat konstateras i andra mätningar, bland annat i Pisa-undersökningarna i

grundskolan. I SE avlägger dock den stora majoriteten provet i kort matematik:

våren 2012 till exempel 112 i kort mot 26 i lång matematik, eller 18 procent, vilket

är betydligt mer än i de andra finländssvenska gymnasierna. Betygsmedeltalen blev

4,3 respektive 4,0. I lång matematik är det något bättre än medeltalet för hela lan-

det (4,13), i kort är det något sämre än medeltalet i hela landet (4,17). Att matema-

tiken spelar samma roll i SE på Åland som finskan för de svenskspråkiga abiturien-

terna på fastlandet ser man också av att resultatlistan upptar ett tiotal separata

betyg, alltså ofullständiga examina, just på grund av underkänt prov i matematik.

Däremot kan man inte se att de åländska examinanderna i någon nämnvärd ut -

sträck ning skulle tidigarelägga matematikprovet till hösten och försöka höja det på

våren som de fastländska abiturienterna gör i finska, också i B-finska i enspråkigt

svenska trakter. Höjningarna i Ålands lyceum gäller vanligen engelska, liksom i

andra svenska gymnasier.

Hur går det då för de få som fortfarande vågar sig på finskan vid Ålands lyce-

um? De har stadigt minskat i antal de senaste åren. Våren 2012 var de bara 12 i B-

finska och 4 i A-finskan. Alla proven i A-finska var obligatoriska och de flesta i B-

finska frivilliga. Av prestationerna att döma är de som skrivit A-finska vanligen två-

språkiga. Betygsmedeltalet i B-finska var 3,9, alltså bättre än medeltalet i hela lan-

det. Det beror givetvis på att det huvudsakligen är de som är säkrast på finskan som

avlägger provet. Deras medeltal skulle snarare vara jämförbart med resultaten i B-

svenska i något finskt gymnasium där de flesta utelämnat svenskan. Det kan också

noteras att ingen av yrkesstuderande på Åland som avlägger SE tar provet i finskan.

Det är synd, eftersom finskan behövs i yrkeslivet också på Åland. De åländska stu-

denter som kommer in vid Åbo Akademi (eller eventuellt någon yrkeshögskola)
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kan få sin högskolexamen, inte utan finska men enligt en lägre kravnivå. Detta

undantag vilar på den åländska enspråkiga autonomin. Det ges inte andra än ålän-

ningarna och inte heller finska studerande i svenska. 

På grund av det flitiga deltagandet i proven i matematik skulle man vänta sig

detsamma också i de naturvetenskapliga realproven. De som utelämnat finskan

måste ju också skriva ett obligatoriskt realprov. Tyvärr vittnar inte SE-förteckning-

en om sådana ambitioner i någon nämnvärd utsträckning. Våren 2012 avlade bara

9 åländska examinander provet i fysik, 4 i kemi och 2 i biologi och 2 i geografi. Den

stora majoriteten (90 av 141) valde provet i hälsokunskap och en stor del av poj-

karna dessutom samhällskunskap (sammanlagt 52). Många av flickorna valde

psykologi (24). Mest berättar resultaten i realproven om en strävan att klara av stu-

dentexamen, inte om ansträngningar att försöka meritera sig för tekniska, medicin-

ska eller andra naturvetenskapliga studier. Betygnivån i hälsokunskap respektive

samhällskunskap är dock god, däremot inte i psykologi (lika lite som i andra fin-

landssvenska gymnasier).

Hur är det med de främmande språken? Engelskan utgör ju det obligatoriska

långa A-språket i de åländska skolorna. Man kan dock inte märka att betygsnivån

skulle vara högre än i de andra finlandssvenska gymnasierna, snarare tvärtom.

Listan upptar så pass många C, B och till och med A att poängmedeltalet ligger

mellan C och M. Någon särskild iver att avlägga SE-prov i korta främmande språk

ser man inte heller. De 141 skribenterna våren 2012 avlade bara 28 prov i extra

främmande språk (8 i tyska, 9 i franska och 11 i spanska). Det är en mindre andel

än i de flesta större svenska gymnasierna. 

Här ska inte diskuteras på vilket sätt SE-resultaten i Ålands lyceum skulle

kunna förbättras. Räknar man bort finskan i de övriga gymnasierna är de ju inte

heller direkt dåliga. Man skulle dock vänta sig att det frirum som frånvaron av fin-

skan för de flesta ger skulle utnyttjas inte bara till matematik utan i större utsträck-

ning till mera krävande realämnen än hälsokunskap och samhällslära. Orsaken till

att så inte skett torde vara att de rikssvenska högskolorna inte frågar efter student-

examensresultaten från Finland, utan endast efter avgångsbetyget från gymnasiet

(liksom för de rikssvenska och andra skandinaviska sökande). Deltagandet i extra

främmande språk skulle kunna vara betydligt flitigare, liksom på många andra håll. 

En särfråga för modersmålslärarna i hela öriket är hur litteraturläsningen och

textanalysen i modersmål kan bli bättre. Det vore intressant att veta i vilken mån

valet av medietexter som material såväl i textkompetensprovet som i essäprovet
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eventuellt kan tänkas missgynna ålänningarna. Utöver de egna tidningarna läser

ålänningarna mestadels rikssvenska tidningar och ser på rikssvensk tv. Men varför

texter mest har valts ur de stora rikstidningarna kan också finska gymnasier ute i

regionerna fråga.

3.4 Samarbetsmöjligheter och jämförelser 
med några finska gymnasier 

Några gånger i analysen av SE-resultaten i de svenska gymnasierna har möjligheten

att utvidga samarbetet till något närliggande finskt gymnasium framskymtat. Det

praktiska syftet med detta avsnitt är att peka på möjligheter till ett sådant samarbe-

te utifrån några närliggande finska gymnasiers resultat i SE. Med samarbete avses

alltså här inte bara ett samarbete på administrativ nivå eller enskilda projekt, utan

uttryckligen samarbete om studierna och undervisningen. 

Är det språkligt sett klokt att försöka få gymnasiestuderande att välja kurser

över språkgränsen? Har de studerande inte rätt att få all undervisning också på det

andra stadiet på sitt modersmål och samma språk som i grundskolan? Och är gym-

nasielärarna behöriga och lämpliga att undervisa på två språk? Skollagarna i

Finland stadgar att undervisningen ska vara antingen finsk- eller svenskspråkig,

inte tvåspråkig (också gymnasielagen § 6). Detta kan tolkas så att åtminstone den

obligatoriska undervisningen inklusive läromedlen måste erbjudas på skolans

undervisningsspråk. Å andra sidan kan inte en studerande hindras att frivilligt stu-

dera också på ett annat språk. Redan i den grundläggande utbildningen kan under-

visningen delvis ske på ett annat språk ”om det inte hindrar eleven att tillgodogöra

sig den” (LGruUtb § 10 moment 1). 

När det gäller de riksomfattande fördjupade studierna i gymnasiet är situatio-

nen kryptisk, både rättsligt och pedagogiskt sett. De är visserligen valfria, men den

studerande måste ha sådana för sin examen. Uppgifterna i studentexamen, som är

ett mogenhetsprov, bygger på både de obligatoriska och de fördjupade kurserna.

Målet måste därför vara att i första hand trygga utbudet av dem på modersmålet

(skolans undervisningsspråk). Framför allt måste studeranden ha rätt att bli prövad,

det vill säga tentera dem på svenska, oberoende av hur han studerat dem. Å andra

sidan händer det ofta att de studerande som väljer en fördjupad kurs i ett läroämne

är så få att det inte är ekonomiskt möjligt att ordna gemensam undervisning i det

egna gymnasiet. I så fall borde en tvåspråkig studerande kunna ges möjlighet att ta
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den på finska. Analogt med språkbaden i grundskolan kan också en enspråkigt

svensk studerande som vill läsa någon kurs på finska tänkas göra det för att öva upp

sin finska, om det bara är praktiskt möjligt. Likaså bör det som ett komplement

vara möjligt att tillgodogöra sig e-kurser och handledning på finska, lika väl som att

utnyttja läromedel på finska eller ett annat språk. Samarbetsmöjligheterna påverkas

av schemaläggningen (periodiseringen) och av abiturienternas sätt att sprida sin

examen. En examinand kan tänkas vara mest intresserad av kurser över språkgrän-

sen i sådana ämnen som han eller hon vill tidigarelägga, eventuellt höja sitt betyg i

eller komplettera examen med.

Dessa möjligheter kommer här att diskuteras främst ur svensk synvinkel, men

samtidigt kommer det också fram tankar i andra riktningen, det vill säga huruvida

finska gymnasiestuderande skulle kunna förmås välja och ha nytta av partiella stu-

dier på svenska nära intill eller till och med i sitt eget gymnasium. Den språkliga

nyttan för dem torde vara självklar men har de svenska gymnasierna något mer att

erbjuda än språket? Om de finska gymnasisterna är villiga och skickliga att ta till

vara sådana möjligheter måste man givetvis fråga dem. Det hindrar oss dock inte att

visa på dem när tillfälle ges. Psykologin inom affärsvärlden lär ju oss att man kan

skapa ett behov och motivation genom att påvisa fördelar med en tjänst eller vara.

En jämförelse av de finska och svenska gymnasierna är dessutom intressant

också rent deskriptivt. Hur ser de finska gymnasisternas examensstruktur ut i jäm-

förelse med svenska? Hur påverkas den av den på finskt håll betydligt mera utnytt-

jade möjligheten att utelämna det andra inhemska språket? Vad kommer då i stäl-

let? Är de finska gymnasisterna genomgående, också i små gymnasier, djärvare i

matematik än de svenska? Eller är siffrorna i SEN:s undersökningar en effekt av

förhållandena i vissa stora gymnasier på universitetsorterna, vilket förhållandena i

de svenska gymnasierna indikerar? 

Uppvisar de finska gymnasierna i samma trakter som de svenska annorlunda val

och betoningar av realämnen? Viken är balansen i dem mellan naturvetenskaper

och humaniora, och vilka ämnen är mest gynnade? Finns det något finskt gymna-

sium i närheten av de svenska gymnasierna som synbarligen ordnar fullständiga

kursserier enligt gymnasiets läroplan i andra främmande språk än engelska? De

förekommer ju mycket lite eller inte alls i de svenska gymnasierna på grund bris-

tande tillgång på lärare och studerande. Till och med för modersmålets del, som ju

följer gymnasiets undervisningsspråk och därför inte direkt kan utnyttjas över

språkgränsen, kan det vara intressant att se till exempel hur väl provet i text -
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kompetens slagit igenom eller om samma uppsatsämnen lockat. 

Frågorna är alltså många. Det är inte möjligt att gå igenom de finska gymnasi-

erna med samma systematik och djup som de svenska i kapitel 3.3, inte ens fastän

undersökningen begränsas till de gymnasier som ligger närmast de svenska. Med

tanke på ett samarbete verkar det mest ändamålsenligt att först granska några fin-

ska gymnasier i de tvåspråkiga småstäderna där kontakter mellan språkgruppernas

gymnasier oftast redan existerar i någon form. Därefter ska vi jämföra de små, sven-

ska landsbygdsgymnasierna med några lämpliga finska på andra sidan språkgrän-

sen, särskilt i Österbotten där det inte existerar något finskt gymnasium att samar-

beta med i de svenska eller tvåspråkiga kommunerna, till exempel i Kronoby,

Pedersöre, Nykarleby, Korsholm, Vörå, Malax och Närpes. I södra Finland gäller

detta förhållande endast Kimito och Ekenäs (om Karis inom Raseborg frånses). I

alla de andra tvåspråkiga kommunerna där finns det åtminstone ett finskt gymna-

sium. Jämförelsen för deras del faller därför i samma kategori som (de gamla) små-

städerna i Österbotten. För storstädernas del – här avses närmast Åbo och

Helsingforsregionen – är de tänkbara finska samarbetsparterna många. I dem gäl-

ler det att välja ett eller ett par finska gymnasier, antingen för närhetens skull eller

för att det finska gymnasiet i fråga har sådana starka sidor som kan kompensera det

aktuella svenska gymnasiets svagheter eller vice versa.

Slutligen ska vi studera något eller några av de finska gymnasierna på de sven-

ska språköarna, det vill säga Kotka, Tammerfors, Björneborg och Uleåborg. I dem

kan ett intresse för ett samarbete finnas på den finska sidan av rent språkliga eller

kulturella skäl. Man finner där en möjlighet för språkintresserade eller nordiskt

inriktade finska gymnasister att komplettera sina studier i svenska med någon kurs

på svenska i den unika miljön som de svenska gymnasierna erbjuder. Ett sådant

samarbete ligger ännu närmare till hands i den privata Rudolf Steiner-skolan i

Helsingfors. 

För att inte Åland ska bli helt utanför ska Ålands lyceum jämföras med några

stora finska gymnasier som ligger långt borta från svenskbygderna, närmast för att

se hurdan benägenheten är att skriva svenska i SE i jämförelse med det minskade

intresset för finskan på Åland. Man kan kasta en blick också på något gymnasium i

norra Finland, till exempel i Rovaniemi eller Torneå, där det finns en nordisk inrikt-

ning och kanske kontakter till något rikssvenskt gymnasium. Sådana kontakter kan

självfallet finnas på andra ställen, till exempel i Reso utanför Åbo eller i Jyväskylä.

En egentlig utredning av det svenska och nordiska intresset i de finska gymnasierna
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faller dock utanför uppdraget. Det vore en lämplig uppgift till exempel för Hana -

holmens projekt Svenska nu. Ett flitigt deltagande i SE-provet i svenska behöver ju

inte i sig betyda beredskap för ett nordiskt eller inhemskt samarbete. Eller tvärtom:

ett stort bortval av svenskan i SE kan också ha andra orsaker än brist på intresse för

språket.

3.4.1 Tvåspråkiga städer i Österbotten 

Vi börjar i Kristinestad där Kommunförbundets utredare som sagt har hunnit

hugga tänderna i det lilla, svenska gymnasiet. Jag kastade fram tanken att man också

skulle kunna överväga ett samarbete med det finska gymnasiet i den egna staden

lika väl eller kanske till och med hellre än att samarbeta med Närpes (kapitel 3.3).

Kristiinankaupungin lukio (KrL) ligger nämligen på samma kulle som

Kristinestads gymnasium (KriGy). Det är lite större, och det uppvisar mycket goda

resultat i SE. Våren 2012 hade KrL det sällsynt höga röstetalet 30,1 för 32 studen-

ter, våren 2011 27,8 för 26 studenter och våren 2010 26,8 för 38 studenter.

Resultatnivån förefaller alltså att stiga, vilket inte gäller de finska gymnasierna i

gemen. Hur är detta möjligt? 

Vid första anblicken verkar röstetalen i KrL vara mycket heterogena.

Högpresterande examinander med 43, 63 och 51 röster varvas med sådana som fått

bara 15, 14 eller 10 röster. Antalet skribenter med över 30 röster är dock betydligt

större, vilket ger de höga medeltalen. Det säregna och intressanta för abiturienterna

i KrL är deras vilja och förmåga att sprida sin examen. Många av dem skriver inte

bara engelska och det andra inhemska språket på hösten utan också vissa realäm-

nen, särskilt hälsokunskap och psykologi. Flera har skrivit geografi redan föregå-

ende vår, vilket är fullt möjligt därför att geografin har bara två obligatoriska och

två fördjupade kurser. Till de höga röstetalen bidrar också att majoriteten av de fin-

ska abiturienterna också valt svenskan, några till och med A-svenska, i sin examen

i stället för att utelämna den. De är med andra ord ovanligt skickliga på att utnytt-

ja den spridda studentexamens möjligheter, vilket säkert inte är bara deras egen för-

tjänst, utan resultatet av en omsorgsfull kursplanering och studiehandledning. Det

är också sannolikt att de studerande har kunnat utnyttja kursutbudet på nätet i fin-

ska Sydösterbotten, som är betydligt större och bättre marknadsfört än det svenska. 

De finska Kristinestadsstudenternas resultat i svenska är nationellt sett relativt

goda (4,1 poäng eller drygt C i medeltal både i A- och B-svenska 2012). De avläg-
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ger också både lång och kort matematik med goda betyg (4,4 respektive 4,6 röster

i medeltal våren 2012). Balansen mellan proven i naturvetenskaper och humaniora

är god (40–60 prov). Övervikten för humaniora beror på hälsokunskapen (25 av 33

möjliga våren 2012!). Resultaten i naturvetenskaper är goda (5,1 i biologi, 5,0 i geo-

grafi och 4,6 i fysik). I humaniora var de bäst i hälsokunskap (5,0) och historia (4,5)

våren 2012. Djärvheten i att sprida examen ser man av att en del har valt flera extra

realprov, trots att betygen inte är lika goda i alla (kemi, psykologi, samhällskunskap

och religion). I jämförelse med KrL:s lista ser KrGy:s rad av extra prov i realia gan-

ska fattig ut (bara drygt 1 realprov per studerande mot över 2 i KrL), och det beror

som sagt inte huvudsakligen på det andra inhemska språkets plats. 

Det är givetvis svårt att komma med ett förslag till samarbete om fördjupade

kurser i realämnena utan att veta deras plats på schemat. Det är rektorernas och stu-

diehandledarnas sak att ordna och visa på möjligheterna. Men utifrån SE verkar det

som om de svenska gymnasisterna med fördel skulle kunna läsa åtminstone i geo-

grafi och hälsokunskap, eventuellt även samhällslära och religion på finska i KrL.

Det enda ämnesblock där KrGy har klart fler resultat och därför också sannolikt

mera att erbjuda KrL är andra främmande språk än engelska (tyska och franska).

Frågan är om de finska gymnasisterna kan förmås studera dem tillsammans med de

svenska. Läroböckerna är i vilket fall som helst desamma (översatta), vilket också

gäller hälsokunskap och geografi. Om undervisningen sker bara på det ena språket,

kan studerandena ändå ha läroböckerna på det andra språket. Men det vore inte ur

vägen om också kurserna eller till och med lektionerna kunde hållas växelvis på fin-

ska och svenska och lärarna skulle ha vilja och förmåga att vid behov knyta an och

handleda på båda språken. 

Kristinestads gymnasium skulle faktiskt kunna göras till ett litet laboratorium

för tvåspråkig undervisning så att man skulle se vad som är möjligt och lönsamt i

praktiken i jämförelse med en svensk samgång med Närpes eller med bara vissa dis-

tansstudier på det egna språket. Varför kan förresten inte de svenska studerandena

pröva på finska distanskurser som erbjuds, om goda svenska fattas? Många av ung-

domarna i Kristinestad är så pass tvåspråkiga att detta inte borde vara omöjligt med

lite extra handledning, särskilt i de ämnen där läroböckerna är desamma.  

De finska gymnasierna i Karleby

Av de övriga svenskösterbottniska stadsgymnasierna har gymnasierna i Vasa, Jakob -

stads gymnasium och Karleby svenska gymnasium ett eller flera finska gymnasier så
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pass nära intill att ett fysiskt samarbete är fullt möjligt. I alla tre städerna förekom-

mer det dessutom ganska långt utvecklade språkbad i den finska, grundläggande

utbildningen. Det gör att det kan finnas ett visst intresse på det andra stadiet för att

bereda studerandena möjligheter att fortsätta sina studier på svenska i någon mån.

På hemsidorna anges i alla tre fall ett visst samarbete både med de andra finska

gymnasierna i trakten och med de svenska. 

Vi börjar med Karleby. I Karleby anges särskilt språkprogrammet som en

gemensam angelägenhet. Närmast det svenska skolcentret ligger Kokkolan yhteis-

koulun lukio (KyL), men inte heller Kiviniityn lukio (KiL) och det privata Minna

Canthin lukio (MCL) behöver uteslutas. KyL är ett ganska stort gymnasium som

rekryterar studerande också från de finska grannkommunerna i norr.

De finska Karlebyabiturienterna sprider sin examen rätt flitigt, så att exami-

nandnumren blir över två gånger fler än antalet studenter. Detta gäller särskilt KiL

och MCL. Förutom i det andra inhemska språket och ännu mera i engelska tidiga-

reläggs SE-proven också i vissa realämnen mera än i KaG. Till exempel i hälsokun-

skap, historia och religion. I förteckningen våren 2012 lägger man märke till flera

examinander som är födda 2004 och börjar sin examen med prov i hälsokunskap,

det vill säga på våren det andra gymnasieåret. Både i KyL och KiL förekommer både

A- och B-svenska, i det förra till och med mera på A-nivå, men resultaten är bättre

i KiL. I MCL studeras bara B-svenska, sannolikt för att det lilla gymnasiet inte vill

offra resurser på två nivåer i svenska. 

Vad realämnena beträffar föreligger det en avsevärd skillnad i jämförelse med

KaG. De finska abiturienterna skriver i proportion mycket fler prov i naturveten-

skaper än de svenska. Våren 2012 avlade abiturienterna i KyL 63 prov i naturveten-

skaper och 90 i humaniora medan det förra slaget lockade bara några få i KaG. Om

de svenska gymnasisterna är mycket starka i finska, vilket en del av dem är, skulle

de kunna delta i fördjupade kurser i fysik och kemi i KyL. KaG skulle i gengäld

kunna erbjuda någon kurs i de humanistiska ämnena för finska gymnasister som vill

upprätthålla den förmåga att studera på svenska som de tillägnat sig i språkbadet på

lågstadiet. Detta förutsätter emellertid någon kurs också på högstadiet.

Satsningarna på språkprogrammet i Karleby har inte gett nämnvärda effekter på

deltagandet i proven i extra främmande språk, med undantag för tyskan, där ett tio-

tal prov avlades våren 2012 både i KyL och i KiL. I det avseendet är KaG bättre. Just

därför skulle man med fördel kunna samordna krafterna i främmande språk,

åtminstone i franska där läromedlen är desamma (översatta). 
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Pietarsaaren lukio – spår av språkbad och några möjligheter

Pietarsaaren lukio (PieL) är ett mycket litet gymnasium i jämförelse med Jakobstads

gymnasium (Jakobstads gymnasium) och utgör därför ingen riktigt jämspelt part-

ner. Ur finskt perspektiv är det ett medelgott gymnasium med ett röstetal på drygt

24 betygspoäng. Examinanderna sprider sina prov på liknande sätt som i KoL och

KiL. I resultaten i PieL ser man tydliga spår av språkbadet, som pågått på lågstadi-

et i över tjugo år. Majoriteten av abiturienterna avlägger SE-provet i svenska på A-

nivå med mycket goda betyg, 4,8 i medeltal. Också i B-svenska är medeltalet över 4.

Enbart några få utelämnar svenskan ur sin examen.

Realämnena, som PieL kan tänkas erbjuda JaG, är trots fåtalet skribenter i

balans mellan naturvetenskaper och humaniora. Om inte hälsokunskapen (19 skri-

benter våren 2012) räknas med avläggs lika många prov av vartdera slaget (27). Det

är ändå fullt möjligt att PieL därför inte kan erbjuda alla fördjupade kurser i till

exempel religion och historia, utan att de skulle vara i behov av någon fördjupad

kurs vid JaG. De svenska gymnasisternas synnerligen magra deltagande i naturve-

tenskaper skulle kanske kunna förstärkas, om åtminstone några skulle våga ta

någon fördjupad kurs i dem vid PieL, till exempel de som gått i språkbad hela

grundskolan. Matematikprov avläggs rätt mycket i vartdera gymnasiet, både enligt

lång och kort lärokurs. Deltagandet i extra språk är lite bättre i JaG, också i pro-

portion (1 av 4 mot 1 av 6). I PieL förekom prov enbart i tyska. De finska stude-

randena skulle med andra ord möjligen kunna studera franska eller spanska vid JaG. 

Vasa – problem och möjligheter

För ett antal år sedan slogs de tre gamla finska gymnasierna i Vasa samman till ett

mammutgymnasium med inemot 1 000 studerande. Den operationen utfördes i

princip på den svenska sidan redan då Vasa övningsskola bildades. Men samtidigt

flyttade samskolan till Korsholm (Korsholms gymnasium) och därför blev VÖS inte

ett lika stort svenskt gymnasium. I samband med en omorganisering av skoladmi-

nistrationen i Vasa på 1990-talet hänfördes de små, svenska, kommunala gymnasi-

erna Vasa gymnasium och Vasa svenska aftonläroverk under den finska administra-

tionen för hela det andra stadiet. Nu har dessa också fysiskt sammanförts med det

stora, finska gymnasiet Vaasan lyseon lukio (VaLL). Detta innebär att det redan

finns ett samarbete mellan språkgruppernas gymnasier. Dessutom kan man, liksom

i Jakobstad, undra i vilken mån de språkbadande eleverna i Keskuskolu är beredda

att ta någon kurs på svenska också i gymnasiet. På den svenska sidan tycks denna
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beredskap inte vara särskilt stor trots en ganska utbredd tvåspråkighet. Ger SE-

resultaten i VaLL någon vägledning i dessa hänseenden?

VaLL är alltså ett sammanslaget konglomerat av de gamla finska läroverkens

gymnasieavdelningar i Vasa (pojklyceet, flicklyceet och samskolan). VaLL utexami-

nerade inte mindre än 250 studenter våren 2012 (jämför 219 studenter vid

Seinäjoen lukio och 232 studenter vid Järvenpää lukio). Med tanke på den förutfat-

tade meningen att stora gymnasier är gynnsamma, är emellertid resultaten inte sär-

skilt uppmuntrande. VaLL har placerat sig lågt på rankinglistorna de senaste åren

(20,9 poäng våren 2012). När man studerat examensstrukturen ser man åtminsto-

ne de statistiska orsakerna till det. VaLL hade bara en handfull studenter med verk-

ligt höga röstetal (över 35 röster) våren 2012, men ett stort antal, över 40 stude-

rande med under 20 röster, bland dem rätt många med 8–12 röster. Bland de sist-

nämnda fanns ett trettiotal yrkesstuderande, vilka helt naturligt skrivit bara 4 eller

högst 5 ämnen. Intrycket försämras av ett betydande antal också ordinarie stude-

rande som fått separata betyg och måste börja sin examen på nytt och av rätt många

som fått studentbetyg men ännu inte avgångsbetyg. Om man räknar bara de egent-

liga studerandena ser man att de inte sprider sina examina i någon särskilt stor

utsträckning jämfört med i många små gymnasier. Antalet extra prov blir i medel-

tal under 2 per examinand. 

Alla de nämnda företeelserna är överraskande med tanke på gymnasiets stor-

lek. I ett stort gymnasium bör det ju inte vara svårt att vare sig tidigarelägga vissa

kurser eller att höja andra. I viss mån har så givetvis skett, men inte med särskilt

goda resultat. I stället för räckorna av mycket goda betygsserier vid en del små gym-

nasier förekommer därför många exempel på svaga examinander.

Det skulle säkert finnas skäl att fundera över orsakerna till den svaga fram-

gången i VaLL. Ligger den i något slags halvspråkighet (stadsslang, svenska, invan-

drare), i gymnasiets storlek (de enskilda individerna drunknar), i bristande ambi-

tioner (många högskolor i Vasa dit man kan komma in utan särskilt goda betyg), i

utgångsläget, eller i en slentrianmässig inställning till skolarbetet (hobbyer eller

jobb som stjäl tid)? Här nödgas vi bara konstatera att VaLL inte utgör någon idea-

lisk förebild eller särskilt god samarbetspartner vare sig för VÖS eller för VSA.

Efter dessa något pessimistiska tongångar bör dock framhållas att VaLL liksom

VÖS har starka sidor. En sådan är matematiken. Av de 100 första studenterna våren

2012 hade hela 48 avlagt prov i lång matematik och 46 i kort med hyggliga betyg:

3,7 respektive 4,2 röster i medeltal. Många kombinerade dessutom provet i mate-
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matik med realprov i fysik (20) eller kemi (20). Proven i psykologi var ganska

många (27) bland de 100 första och givetvis proven i hälsokunskap (48). Särskilt

många höga betyg åstadkom de dock inte (inget L och bara 2 E i psykologi, 2 L och

4 E i hälsokunskap). Eftersom dessa ämnen har tillräckligt med studerande också

vid VÖS, är det emellertid svårt att se varför svenska studerande i VÖS skulle gå

över gatan för att ta fördjupade kurser, särskilt som det förutsätter ett avtal.

Däremot skulle kurserna kunna ligga väl till för VaGy:s studerande, som kan ha

svårt att få ihop tillräckligt med studerande för alla fördjupade kurser. 

Hur är det då med svenskan vid VaLL? Kan man skönja spår av språkbadsin-

satserna i den finska grundläggande undervisningen i Vasa? Dessa täcker ju inte på

långt när hela det finska skolväsendet i Vasa men ändå en betydande del just i cen-

trum. Precis som i Jakobstad skriver flertalet av abiturienterna i Vasa svenska på A-

nivå (två tredjedelar), men betygsmedeltalet stannar till och med under C. Våren

2012 fick de bara 3,8 poäng i vartdera provet. För att få reda på språkbadets inver-

kan borde man undersöka vilka av studerandena som gått i språkbad. Ett gott betyg

i svenska kan ju också vara en följd av infödd tvåspråkighet – rätt många av de stu-

derande har svenska namn, också förnamn. Däremot är det bekant att språkbadet

har haft mycket svårt att få fotfäste redan på det finska högstadiet i Vasa. Som en

följd av det har det också varit problem i det stora gymnasiet, som har mycket fler

svåra frågor att brottas med. Till exempel är modersmålsbetygen i VaLL inte sär-

skilt höga, för många direkt svaga. Men detta behöver inte vara en negativ följd av

språkbadet i svenska. Tvärtom hävdar ju språkbadsforskarna motsatsen.

Hur står det till med språkprogrammet i övrigt vid VaLL? Engelskan kan vi

lämna med konstaterandet att resultaten inte nämnvärt skiljer sig från resultaten i

andra finska gymnasier. Däremot är både deltagandet och framgången i övriga

främmande språk svaga. När man går igenom hela den långa listan för våren 2012

(250 studenter) finner man bara 26 som avlagt prov i extra främmande språk. Det

är alltså en dryg tiondel, medan dessa var minst en fjärdedel vid VÖS. Vid VaLL

fanns det visserligen 10 försök i spanska, men av dem underkändes 3. Bara i kort

tyska låg de få (6) proven på normal nivå (medeltal 4,2). Språkprogrammet i hela

Vasa stad borde med andra ord ses över. Om utbudet kan anses vara tillräckligt kan

man åtminstone försöka få gymnasisterna att slutföra sina studier också i andra

språk än svenska och engelska, så att de kan och vill avlägga SE-prov. I ett skolvä-

sende av Vasas storlek, borde man ju också kunna få till stånd flera parallella A-

språk ända upp i gymnasiet. Det förefaller nu som om språkprogrammet i övrigt
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skulle ha ätits upp av språkbadet i svenska för en begränsad grupp studerande.

Språkbadet borde ju inte pedagogiskt vara ett hinder för flerspråkighet, tvärtom.

Invandrarna med främmande språk av olika valörer i bagaget förmår inte nämnvärt

förbättra den torftiga bild de finska Vasastudenternas kunskaper i främmande språk

ger. 

3.4.2 Finska och svenska resultatprofiler och samarbetsmöjligheter i

några tvåspråkiga småstäder i södra Finland 

Ett litet, svenskt gymnasium i södra Finland som befinner sig i samma situation

som Kristinestads gymnasium i Österbotten är Hangö gymnasium (HaG). Dess fin-

ska partner Hankoniemen lukio (HaL) är till och med lite mindre: 11 studenter

2010, 18 studenter 2011 och 16 studenter 2012. Liksom KrL uppvisar HaL emel-

lertid mycket goda resultat i SE, och de har till och med förbättrats från 24,9 betyg-

spoäng våren 2010 till 27,4 poäng våren 2012. Liksom i HaG finns där visserligen

ett par svagare resultat, men de uppvägs mer än väl av flera över 30 poäng och ett

över 40 poäng. Därav det höga medeltalet. I jämförelse med KrL sprider exami-

nanderna i HaL sin examen betydligt mindre. Liksom i HaG finner man bara några

omtagningar i engelska och det andra inhemska språket, inte i realämnen. De allra

flesta avlägger prov i både A- och B-svenska, och dessutom med goda resultat. Våren

2012 fick de till och med 5,6 röster, det vill säga mellan M och E, i B-svenska.

Liksom i HaG är också resultaten i matematik goda. Till och med fler har skrivit

lång matematik än kort. Den lilla spridningen av examen begränsar emellertid möj-

ligheterna att avlägga många realprov. Trots det har antalet realprov ökat från 20

eller bara drygt 1 prov per examinand 2010 till 49 eller nästan 3 prov våren 2012. I

det avseendet överträffar det HaG, där examinanderna avlade bara 2 realprov i

medeltal 2012. 

I korta, främmande språk är däremot HaG ett strå vassare med fler prov i tyska

de tre senaste åren. För realprovens del överväger naturvetenskaperna i HaL. Våren

2012 var de nästan trefalt fler (39 mot 13). Och betygen i dem är jämngoda (röste-

talet ligger mellan 4 och 5), medan prestationerna i HaG är fler och bättre i huma-

niora. Här finns alltså det naturligaste samarbetsfältet: HaL skulle kunna erbjuda

fördjupade kurser i naturvetenskapliga ämnen och HaG i humanistiska och sam-

hällsvetenskapliga. Detta torde också motsvara språkförmågan. De svenska stude-

randena kan möjligen tillgodogöra sig undervisning i biologi och geografi på finska
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och för de finska är historia, samhällslära och hälsokunskap kanske överkomliga. I

främmande språk skulle det utan vidare vara lönsamt att slå påsarna ihop, bara man

kan enas om läromedel och fördelningen av lärarkrafter. Det tänkbara samarbets-

mönstret i Hangö är alltså i stort sett detsamma som i Kristinestad, men skillnaden

är den att det svenska gymnasiet i Hangö är större än det finska. Styrkeförhållandet

är det motsatta i Kristinestad. Detta avspeglar sig givetvis i utbudet av lärare och

studerande som är villiga att gå in i någon form av tvåspråkig undervisning. 

Av de övriga mindre, tvåspråkiga gymnasieorterna i södra och sydvästra Finland

finns det två som liknar varandra nämligen Pargas och Lojo (Virkby). De svenska

gymnasierna har vuxit fram ur privata läroverk på gamla bruksorter och det sven-

ska gymnasiets studerande är så pass tvåspråkiga att de skulle kunna tänkas utnytt-

ja det finska gymnasiets kurser. Det motsatta förhållandet torde knappast gälla det

stora flertalet studerande i det finska gymnasiet, men dessa skulle möjligen kunna

vara intresserade av lite studier på svenska för språkets skull. De känner ändå till

och är eventuellt även för en viss naturlig tvåspråkighet. Vi ska kort undersöka för-

utsättningarna för detta utifrån SE-resultaten. Är de finska gymnasiernas SE-resul-

tat lika eller olika de svenska gymnasiernas, och är möjligheterna annorlunda än i

Kristinestad eller Karleby?

Paraisten lukio (PaL) är i jämförelse med Pargas svenska gymnasium (PSG) ett

verkligt litet gymnasium med bara cirka 100 studerande och en årlig examination

av drygt 20 studenter (PSG cirka 60). Detta trots att den finska befolkningen utgör

cirka 40 procent och PaL ska tjäna hela den västra skärgårdens finska befolkning.

PaL är dessutom relativt ungt. Det grundades först 1981. Dess första rektor tog de

små gymnasierna i försvar på 1990-talet när de var i vågskålen under depressionen.

I jämförelse med de nämnda stora, finska gymnasierna i Österbotten utgör det dock

ett ypperligt exempel på att abiturienterna vid ett litet gymnasium kan klara sig till

och med betydligt bättre än abiturienterna vid ett stort. Dess medeltal var 20,0

våren 2010, 24,7 våren 2011 och 23,3 betygspoäng våren 2012 för 21, 27 respektive

26 studenter. I PaL fanns visserligen några som nödgades nöja sig med ett separat

betyg, men dessa hade inte heller spridit sin examen lika mycket som abiturienterna

i de finska gymnasierna i Österbotten. Riktiga toppar (över 40 röster) hittar man

inte på samma sätt som i de små, svenska gymnasierna. Ett av de undersökta åren

fick ett mera betydande antal ett röstetal under 20 (vilket ju också syns i medelta-

let). 

Studenternas resultat i det finska modersmålet och i matematik har varit fullt

– 225 –



acceptabla i PaL. I modersmålet har det varit bättre än i Vasa, men skribenterna i

lång matematik har varit få. Det kan vara ett tecken på att gymnasiet inte kontinu-

erligt förmått ordna hela kursserien. För realämnenas del märks detta på att presta-

tionerna i naturvetenskaper har varit mycket få, med undantag för geografi.

Realprovsbetygen domineras av hälsokunskap, geografi, historia och psykologi.

Eftersom förhållandet i PSG går i samma riktning kan de två gymnasierna inte rik-

tigt komplettera eller kompensera varandra i dessa hänseenden, även om det skulle

finnas studerande som språkligt vore kapabla att studera någon kurs på det andra

inhemska språket. Men i de övriga realämnena, till exempel religion, samhällslära,

filosofi och livsåskådning, skulle ett byte i båda riktningarna kanske vara möjligt för

en del av studerandena. PaL har studerande med svensk eller tvåspråkig bakgrund,

och i PSG torde cirka 40 procent av de studerande vara naturligt tvåspråkiga. 

Hur är det då med språkprogrammet? I PSG har man försökt bredda detta med

ett samarbete med språk- och turisminstitutet. Något liknande skulle behövas i

PaL. Det har kunnat föra fram en lite större grupp studerande till SE bara något år

(2011) och då huvudsakligen i kort tyska. Det smala språkprogrammet och kanske

ofullständiga kursserier i de naturvetenskapliga ämnena kan vara en orsak till att en

del finska Pargas- och andra skärgårdsungdomar hellre söker in till ett gymnasium

i Åbo, precis som de svenska. De finska har ju dessutom Kuusiston lukio att ty sig

till.

Med tanke på ett eventuellt samarbete med PSG bör det kanske framhållas att

PaL håller mycket starkt fast vid sin finska identitet av sina hemsidor att döma. PaL

upplever kanske på grund av sin litenhet att PSG kan konkurrera om tvåspråkiga

studerande från skärgården, även om studerandena ogärna byter språkgrupp under

skoltiden. Å andra sidan skulle detta kunna vändas till vartdera gymnasiets fördel.

Studerande med någon svenska i bagaget skulle ju kunna bevara något av tvåsprå-

kigheten genom att erbjudas möjlighet till några kurser på svenska, och de tvåsprå-

kiga studerandena i PSG att utveckla den, fördjupa den.  

Utsikter för ett finsk-svenskt gymnasiesamarbete på Lojoåsen

I Lojo är förhållandet mellan den svenska och finska gymnasieutbildningen diame-

tralt motsatt förhållandet i Pargas. Lilla, svenska Virkby gymnasium (ViG) har en

möjlig samarbetspartner i stora, finska Lohjan yhteislyseon lukio (LYL) med över

500 studerande. Också det är ursprungligen en privat (men betydligt äldre) sam-

skola. LYL har ett mycket rikt kursutbud och utexaminerar över 150 studenter årli-
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gen, Virkby bara drygt 30. En våromgång bör räcka till för en ungefärlig bild av

resultatstrukturen och gymnasiets profil på grund av LYL:s storlek. Resultaten i

LYL ger ett ganska gott helhetsintryck. De återspeglar en tydlig bildningstradition

som kan härledas från den bildade kretsen runt Maila Talvio och J.J. Mikkola. Deras

intentioner förverkligades i flera avseenden av samskolans första och långvariga

rektor, Wäinö Hirsjärvi, riksdagsman och en verklig kulturpersonlighet. Bland

dagens studenter i den bildningshärden finner man ett relativt stort antal (41 av

162) med röstetal över 30, men å andra sidan ett ännu större antal (60 av 162) med

mindre än 20 röster. Det avspeglar måhända de gamla samhälleliga motsättning-

arna på orten. I SE-listan för LyL finns det dessutom en lång rad med mer än 50

yrkesstuderande och omtagare. Av dessa är det dock bara ett tiotal som tills vidare

avlagt full SE och därför påverkar skolans röstetal samma år. 

En följd av de gamla samhällskontrasterna i Lojo är måhända också de många

A:na och B:na i finska modersmålet (20 plus 42). Medeltalet stannar därför under

C, trots många goda skribenter (8 L, 15 M och 28 M). Det skulle bli ännu lägre om

de separata betygen räknades med. Någon påfallande diskrepans mellan textkom-

petensen och uppsatsskrivandet kan man inte se på rak arm. Det finns både pojkar

och flickor med tydliga brister i endera färdigheten. Detta har ju inte direkt något

med det svenska gymnasiet i Virkby göra – dess rekryteringsbas är en annan. Men

det finns kanske en möjlighet att de mycket tvåspråkiga i ViG kan lära sig något om

finsk litteratur i LYL tack vara det breda och återkommande kursutbudet där. På så

sätt kan man eventuellt spara lite resurser för dem som inte kan praktisk finska. I

stället skulle en och annan finsk gymnasist i Lojo med svenskt påbrå kunna ges en

möjlighet att studera någon kurs i realämnen på svenska i ViG.

I övrigt verkar inte intresset för svenskan i LYL särskilt stor. Kanske också det

är en följd av gamla klassmotsättningar. Något samarbete med ViG nämns inte alls

på LYL:s hemsidor, men nog glimtar av betydande språkprojekt österut och söde-

rut, mot Ryssland och Tyskland. De som avlagt svenska i SE på A-nivå var förhål-

landevis få våren 2012, bara 16 (av 162). Sammanlagt avlade 93 studerande SE-prov

i svenska, det vill säga knappt 60 procent. Det torde ligga ganska nära medeltalet

för hela landet. Resultaten i både A- och B-svenska i Lojo är emellertid goda: 4,6

poäng våren 2012, det vill säga mellan C och M i båda. Det tyder på en god svensk-

undervisning och motivation från den närliggande svenskan. 

En orsak till att svenskan inte kan göra sig gällande kvantitativt bland de finska

abiturienterna i Lojo torde vara det i övrigt mycket rika språkprogrammet. Det ska-
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par en viss konkurrens om själarna i de fördjupade studierna. LYL hade ett bety-

dande antal skribenter till och med i lång tyska (15) våren 2012. Det är mycket

ovanligt numera. I kort tyska hade LYL 6 studerande, i kort franska 8, i kort ryska

9 och i kort spanska hela 17. LYL hade till och med 2 studerande som avlade provet

i italienska och 2 i lång spanska. Om framgången fortsätter får över en tredjedel av

de finska studenterna i Lojo betyg i andra främmande språk än engelska. Det resul-

tatet kan mäta sig med elitgymnasiernas i Helsingfors. Det rika språkprogram som

LYL marknadsför har med andra ord lyckats förvånansvärt väl, mycket bättre än på

många andra håll. Det är bättre och framför allt bredare än i Virkby gymnasium, vil-

ket föranleder en undran om inte några svenska Virkbygymnasister skulle kunna

studera till exempel ryska, spanska och italienska i LYL. 

I Lojo kan man vänta sig rikt deltagande och goda resultat också i (lång) mate-

matik och fysik. Så är också fallet, åtminstone enligt resultaten 2012. Av de 100 för-

sta på listan hade 78 avlagt prov i matematik, 39 i lång och 49 i kort matematik. De

flesta proven var obligatoriska och medeltalet var om inte högt så åtminstone nöj-

aktigt (3,8 poäng eller ett knappt C). Eftersom matematiken är rätt väl represente-

rad också i ViG kanske det inte finns så mycket att hämta från det finska gymnasi-

et. Däremot sjönk deltagarantalet i fysik i ViG märkbart mellan 2010 och 2012 till

bara några få prestationer. Det ämnet skulle kunna vara värt att titta på i LYL. Av

de ordinarie studerandena i LYL som blev studenter våren 2012 skrev faktiskt 20

fysik med mycket goda resultat (4,7 eller inemot M i medeltal). Av de andra realäm-

nena fäster man sig vid de många och goda betygen i psykologi, som ju har många

fördjupade kurser. Men ämnet är väl representerat i SE också i ViG. Till skillnad

från ViG i finner man däremot ganska många skribenter i religion och filosofi i

LYL. De svenska studerandena blir lätt så få i de fördjupade kurserna i religion och

filosofi att det inte lönar sig att ordna dessa i den egna skolan. En rekommendation

till Virkbygymnasisterna skulle alltså vara att snegla just på fysiken och religionen i

det finska gymnasiet. I dessa ämnen är ju de svenska läromedlen översatta från fin-

skan. 

Fastän Karis inte ligger så långt från Lojo nämndes det inte ovan för att gym-

nasierna i Virkby och Hangö har sina naturliga samarbetspartner i samma stad. Så

också i Karis. Karis-Billnäs gymnasium har sin finska partner, Karjaan lukio (KaL)

på gångavstånd. Detta får studerande från ett ganska stort område, eftersom Ekenäs

inte har något finskt gymnasium. Liksom i Karis-Billnäs gymnasium har antalet

studerande och studenter i KaL minskat de senaste åren. Studenterna har minskat
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från 45 våren 2010 till 31 våren 2012 (Karis-Billnäs gymnasium från 44 till 36).

Också resultatnivån har sjunkit från 20,9 till 17,5 i KaL, medan det har hållits mera

konstant på hög nivå i Karis-Billnäs gymnasium: över 25 betygspoäng i medeltal

(och dessutom toppen 30,8 våren 2011).

På vilka punkter skiljer sig då resultatstrukturen i KaL från Karis-Billnäs gym-

nasium? Finns det alls några samarbetsmöjligheter? Förståelsen för nyttan av kun-

skaper i svenska verkar som väntat god bland gymnasisterna i KaL. Cirka tre fjär-

dedelar av abiturienterna där avlägger SE-prov i svenska, och cirka hälften av dessa

på A-nivå. Betygsmedeltalet i B-svenska ligger stadigt över C och ett år var det M i

A-svenska. Majoriteten av de som avlägger matematik har skrivit provet i kort

matematik de senaste åren, men i och med att hela skribentantalet har minskat har

förhållandet jämnat ut sig. Betygsnivån i matematik är dock inte lika hög som i

Karis-Billnäs gymnasium. Tonvikten i realproven ligger tydligt vid humaniora, till

och med fastän man räknar bort ett stort antal prov i hälsokunskap (31 av 88). 

I Karis finns det ett äkta intresse för lokalhistoria både på den svenska och på

den finska sidan. Det märks på att betygen i historia ständigt är många och ofta

goda. Våren 2011 till exempel 5 E (av 15). Antalet prov i hälsokunskap har minskat

från 31 våren 2010 till 12 våren 2012 i KaL, till och med snabbare än hela antalet

examinander. Och betygen är inte lika goda som i Karis-Billnäs gymnasium.

Skillnaderna mellan det svenska och finska gymnasiet i betygsmedeltal uppstår för-

utom i det andra inhemska språket och engelska alltså främst i matematik och rea-

lia, varför det är svårt att visa på möjligheter att utnyttja styrkor och svagheter till

studier över språkgränsen. Det skulle i så fall vara i fysik, där det svenska gymnasi-

et har tappat terräng, och vice versa i biologi och geografi, som har gått tillbaka i

KaL

Examina i andra främmande språk än engelska finner vi nästan inte alls i KaL:

1 2010 och inget alls 2012, men 4 det bättre året 2011. I Karis-Billnäs gymnasium

var de ju sammanlagt över 30 med ganska många goda resultat i tyska. Här skulle

alltså det finska gymnasiet kunna ha nytta av ett samarbete med det svenska. De

minsta ämnena i vartdera gymnasiet, filosofi och livsåskådning, skulle kunna spara

resurser avsevärt om de undervisades tillsammans, tvåspråkigt. Filosofi och livså-

skådning har faktiskt alstrat ett par SE-resultat på vardera sidan. 

Två små gymnasier med olika språk i samma skolcentrum 

Sipoon lukio (SiL) är ett lite större gymnasium än Sibbo gymnasium (SiG). De lig-
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ger i samma skolcentrum, alltså på gångavstånd från varandra. Det är därför intres-

sant att se vilka samarbetsmöjligheterna skulle kunna vara och om resultatprofi-

lerna skiljer sig från varandra. I vilken mån avspeglar sig den allmänt kända något

negativa attityden hos den yngre, finska befolkningen till den gamla, svenska språk-

gruppen i studierna i svenska. 

Liksom i SiG har antalet studerande ökat i SiL de två senaste åren. Både våren

2011 och våren 2012 kunde SiL utexaminera 51 studenter. Listan upptar några

yrkesstuderande och till och med några invandrarstuderande, men dessa påverkar

röstetalet ganska litet, liksom i SiG. Resultatnivån i SiL är dock genomgående lägre

än i SiG. I SiG beror det hyggliga röstetalet omkring 24 på att gymnasiet har kun-

nat utexaminera mycket goda studenter med över 40 röster och på att det funnits

ganska få med riktigt låga röstetal. Både 2010 och 2012 övervägde antalet studen-

ter med låga röstetal (under 15) i SiL, och 2010 saknades dessutom goda. Därför

blev medeltalet bara 18,2. I SiL finns till och med exempel på ”minimistudenter”,

som har ett betyg med 8–12 röster. De har till exempel A i modersmål, A i lång eng-

elska, A i kort matematik och A i hälsokunskap. Å andra sidan fanns det också några

med bara fyra ämnen men med mycket goda betyg.    

Vad det ökande antalet studenter och något bättre resultaten de två senaste åren

kan bero på, är svårt att säga utan närmare kännedom om elevernas familjebak-

grund och bosättning. Det kan vara så att både SiG och SiL har fått goda studerande

från Helsingfors trots att de nya, välsituerade närorterna till Helsingfors i söder

(Söderkulla, Landbo, Björnsö) drar till sig studerande. Å andra sidan ser vi exem-

pel på högpresterande examinander från gamla, svenska kultursläkter på orten

bland namnen i SiG. Gemensamt för de svaga studenterna i SiL är låga betyg (A

och B) i modersmål. Det visar på motsatsen: brist på kulturarv och tid eller intres-

se för boklig sysselsättning. Det präglar ofta inflyttningsorter med lägre social sta-

tus. 

Den antydda motsättningen eller bristen på kontakt mellan språkgrupperna,

som eventuellt håller på att försvinna, syns inte speciellt i de finska studenternas

deltagande och resultat i SE-proven i svenska. Deltagandet är visserligen bara

omkring 60 procent, vilket motsvarar landets medeltal. Men en tredjedel skriver

ändå svenska på A-nivå och betygsmedeltalet är bättre än på riksnivå i både A-sven-

ska och B-svenska (4,3 respektive 4,5). Det är osannolikt att det språkbad i svenska

som pågått på lågstadiet i centrum några år har hunnit påverka resultatet. Men det

kan vara ett resultat av förbättrade attityder och svenskans allmänna närhet, såväl i
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Nickby som i de södra förorterna. Den svenska befolkningen i Sibbo skulle ha

mycket att vinna på en positiv inställning till dessa strävanden. 

Kan då det svenska gymnasiet erbjuda det finska något eller vice versa i ljuset

av SE-resultaten? Matematikresultaten verkar rätt goda i båda gymnasierna, också

i lång matematik. Därför lämnar vi dem och går direkt till realproven och de korta

främmande språken. I västra Nyland visade de sig erbjuda vissa möjligheter. I SiG

har deltagandet i proven i naturvetenskaper, särskilt i fysik och kemi, sjunkit till ett

minimum de senaste åren, som vi såg i kapitel 3.3. SiL uppvisar däremot minst lika

goda resultat i naturvetenskaper (över 20) som i humaniora, särskilt i fysik (11),

med hyfsat medeltal (3,7 som är C-) och i psykologi (10 skribenter). De ämnena är

ju problematiska på den svenska sidan. I stället har SiG fler prestationer i biologi

och geografi. Man skulle därför kunna tänka sig något utbyte eller samarbete kring

naturvetenskaperna. Och de svenska studerandena borde ges möjlighet att studera

någon kurs i psykologi på finska. Annars ser man hur särskilt hälsokunskapen bli-

vit en räddningsplanka för svaga gymnasister i SiL som på många andra håll, sär-

skilt för dem som utelämnat svenskan. De har inte något annat fjärde alternativ i

obligatoriet. Hälsokunskapen behöver alltså knappast uppmuntras genom ett sam-

arbete, fastän den skulle ligga nära till hands för studier över språkgränsen som ett

mycket allmänbildande ämne.

Om alltså SiL ser ut att ha lite mera att erbjuda i realia, kanske för att det är lite

större, har SiG mera att ge i språken. Medan de finska studenterna i Sibbo har stått

för bara 10 examina i de extra, främmande språken (tyska, franska och spanska) de

två senaste åren, har de svenska åstadkommit hela 32 examina med de utmärkta

resultaten 4,6 betygspoäng 2011 och 5,2 (tyska), 5,3 (franska) 2012 fastän de är

något färre. Hur de har lyckats så mycket bättre än många andra svenska gymnasi-

er vore värd en särskild penetrering. Men det är klart att SiG skulle kunna erbjuda

språkundervisning åtminstone i tyska och franska, och i gengäld få SiL att ta in

svenska studerande på de fördjupade kurserna i fysik, kemi eller psykologi. Att stu-

dera tyska och franska i svenska undervisningsgrupper bör inte vara någon omöj-

lighet för finska gymnasister, eftersom läromedlen i de korta lärokurserna är desam-

ma (översatta från finska till svenska) och undervisningen torde gå på målspråket.

Det är sannolikt att denna formel för ett samarbete mellan svenska och finska gym-

nasier går att tillämpa också på många andra håll, även om styrkeförhållandena

råkar vara särskilt tydliga just i Sibbo och de praktiska förutsättningarna är närmast

optimala tack vare gymnasiernas litenhet och läge intill varandra. 
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Gymnasierna i Lovisa och Borgå – parter av olika storlek

Den finska befolkningen i Lovisa har vuxit kraftigt på grund av industrialiseringen

så att den utgör över hälften av cirka 15 000 invånare även efter att Pernå, Liljendal

och Strömfors anslutits. Ändå är det finska gymnasiet, Myllyharjun lukio (MyL),

betydligt mindre än det svenska Lovisa gymnasium (LoG). Det har under 100 stu-

derande och de tre senaste åren har det examinerat 26, 21 och 15 studenter, medan

Lovisa gymnasium har cirka 200 studerande och har haft 65, 70 och 68 studenter

de senaste åren. En orsak till skillnaden är den att LoG har ett större upptagnings-

område från hela regionen, medan MyL har medtävlare i de ännu mindre finska

gymnasierna i Lappträsk-Porlom (Porlammi) och Mörskom. Här skulle alltså en

sammanslagning av de små, finska gymnasierna verkligen vara befogad. 

MyL ligger i det finska skolcentret på Kvarnbacken vid den västra infarten och

LoG ligger i andra ändan av staden. Ett fysiskt samarbete mellan det finska och det

svenska gymnasiet ter sig därför inte riktigt lika lätt som i Sibbo. På grund av liten-

heten kan det dock vara intressant att se vilka starka sidor och luckor de har med

tanke på framgången i SE. Röstetalet för MyL är inte lika högt som för LoG, men

det har stigit från 21,6 våren 2010 till 23,4 våren 2012 trots att antalet examinander

har minskat. Abiturienterna i MyL sprider sina examina ganska lite, vilket är för-

ståeligt i ett litet gymnasium. Proportionellt sett ganska många examinander har

varit tvungna att nöja sig med ett separat betyg: 5 av 20 våren 2012. Betygs nivån i

modersmålet (finska) är dock god, med undantag för ett par underkända. I mate-

matik fördelar sig prestationerna liksom i LoG jämnt mellan lång och kort mate-

matik. Båda har dessutom lite högre betygsmedeltal än på riksnivå, i MyL rent av

4,6 respektive 4,7, det vill säga inemot M. 

Fördelningen av realproven är ojämn i båda skolorna men ser lite olika ut. Medan

tonvikten i LoG klart har legat på humaniora (även om hälsokunskapen undantas)

hela den undersökta tiden, var den fortfarande jämnt fördelad mellan ämnesområde-

na (15–16) i MyL 2010. Följande år kastade det dock om till 10–21 och 2012 till 5–7.

Till exempel resultaten i fysik och kemi var goda, nära C i medeltal för 7 respektive 4

skribenter i MyL, men 2012 bara 3 A i fysik och, som ett lysande undantag, 1 L i kemi.

Resultaten har varit ganska få i fysik i LoG hela tiden, men många och relativt goda i

kemi och biologi (Östersjöprojektet). LoG:s styrka är historia och samhällslära,

medan studenterna vid MyL uppvisar bara någon enstaka prestation i dessa läroäm-

nen. Studerandena vid MyL tycks få ty sig hälsokunskap och psykologi i allt större

utsträckning, alltså till ämnen med få obligatoriska kurser (en i vartdera).
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De angivna skillnaderna i realia ger vissa samarbetsuppslag. LoG och MyL skul-

le kunna försöka fylla ut de nu sannolikt ganska små, fördjupade kurserna i fysik

med tvåspråkiga studerande från vartdera gymnasiet. Undervisningen skulle kanske

rent av kunna vara tvåspråkig (läromedlet kan vara detsamma). Och LoG skulle

gott kunna erbjuda fördjupade kurser i historia och samhällslära för studerande vid

MyL som vill ”språkbada”. (I MyL finns också studerande med svensk bakgrund.)

Intresset för A-svenska tycks vara ganska litet i MyL – bara 5 prestationer på tre år

– men i B-svenska är resultaten goda (4,5 betygspoäng 2010, 3,8 betygspoäng 2011

och 4,9 betygspoäng 2012. Bara cirka 20 procent har utelämnat svenskan i SE. Det

finns alltså tydligt (och ganska självklart) en förståelse för svenskans betydelse i den

lilla, tvåspråkiga staden.

För andra främmande språk än engelska bär däremot intresset i MyL inte fram

till SE i nämnvärd utsträckning: bara 7 prestationer på tre år. I LoG var antalet prov

ganska många, nästan 50 under samma tid. Undervisningen i andra främmande

språk än engelska skulle alltså kunna ordnas som tvåspråkig i LoG. Läroböckerna i

kort tyska och franska är ju desamma. Även om miljön, läget och storleksförhållan-

dena är olika i Sibbo och Lovisa, verkar samarbetsbehovet vara detsamma: i realia

och i korta främmande språk.

Linnankosken lukio (Lilu) i Borgå ligger inte längre från Borgå gymnasium

(BoGy) än att man gott skulle kunna tänka sig ett fysiskt samarbete mellan dem.

Ett sådant har i någon mån förekommit mellan högstadieskolorna. Lilu är större än

BoGy. Våren 2012 utexaminerade Lilu 167 studenter och BoGy 113. Det stämmer

överens med språkförhållandena i staden: cirka en tredjedel är svenskspråkiga. På

rankinglistorna ligger Lilu i mitten bland de finskspråkiga gymnasierna med

omkring 23 poäng i medeltal och BoGy i mitten av de svenskspråkiga med 25,4

poäng. En skillnad är att de svenskspråkiga abiturienterna sprider sin examen mera,

främst i finska och engelska. De finskspråkiga gör det mest i engelska (liksom i övri-

ga delar av landet) och i viss mån i en del realämnen. Förutom i hälsokunskap och

samhällslära tidigarelägger de även längre ämnen som kemi och historia. En annan

skillnad är att Lilu uppenbarligen inte har något nämnvärt antal yrkesstuderande,

trots att det finska yrkesinstitutet ligger närmare stadskärnan än det svenska.

Intresset för svenskan är bättre i Lilu än i hela landet. Sammanlagt hade 64 pro-

cent av studenterna prov i svenska på betyget våren 2012. Av dem hade inemot hälf-

ten avlagt provet i A-svenska (32 mot 77). Särskilt i A-svenska var medeltalet högt,

4,9 poäng eller nästan M. Det kan vara ett utslag av intresset för språkbad i den
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grundläggande utbildningen. Det kan alltså finnas intresse för studier på svenska

även i gymnasiet. 

I föregående avsnitt konstaterades att BoGy har en klar humanistisk inriktning.

Även om hälsokunskapen inte räknas avlägger över hälften av abiturienterna prov i

humaniora, ganska jämnt fördelat. Och andelen prov i naturvetenskaper till och

med minskade till bara 36 av 133 år 2012, trots att resultaten i matematik var goda.

Samma vår avlade 110 av 67 prov i naturvetenskaper mot 118 i humaniora i Lilu

(hälsokunskapen frånräknad). De är alltså någorlunda i balans, medan naturveten-

skaperna ofta är i underläge de svenska gymnasierna. Proven i naturvetenskaper är

ungefär lika många i Lilu, men fysiken framträder som ett mycket starkt ämne med

5, 2 betygspoäng i medeltal. På den humanistiska sidan framstår historia som det

mest uppskattade ämnet med hela 46 av 150 prov, men betygspoängen i psykologi

är lika höga: 4,5 poäng (26 prov). På det hela taget är realprovsblocket starkt i Lilu,

även om medeltalet realprov per student inte är högt, cirka 1,5 prov. Det är dock

högre än i BoGy. Skulle alltså de svenska gymnasisterna kunna stärka realproven,

särskilt i naturvetenskaper, med fördjupade kurser i Lilu? I stället skulle de finska

gymnasisterna kunna lockas att läsa språk i BoGy. Proven i extra, främmande språk

där var visserligen bara 33 (på 113 studenter) våren 2012, men i proportion betyd-

ligt fler än i Lilu (21 på 167 studenter). Man frågar sig till exempel om inte ryska

med sina få studerande skulle kunna undervisas gemensamt. En egenhet i Lilu var

några prov i lång tyska och franska. För att kunna studera dessa borde alltså de

svenskspråkiga delta i undervisningen av dem redan i den finska grundläggande

utbildningen.

Som helhet skiljer sig alltså inte samarbetsmöjligheterna mycket från förhållan-

dena på andra håll. Det finska gymnasiet skulle kunna erbjuda svenskspråkiga för-

djupade kurser i naturvetenskapliga läroämnen och det svenska korta, främmande

språk för de finskspråkiga. Dessutom skulle de kunna ordna gemensamma kultur-

projekt, till exempel om stadens historia, turismen och den byggda miljön, som

länge varit ett diskussionsämne i staden.

3.4.3  Svenska och finska landsbygdsgymnasier i Österbotten 

– paralleller och skillnader 

Vi går från de småstäder där svenska och finska gymnasier befinner sig nära varan-

dra till landsbygdsgymnasierna i Österbotten. Där är det inte lika lätt att finna sam-
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arbetsmöjligheter, dels på grund av avstånden, och dels för att de finska gymnasi-

erna ligger i andra kommuner och språkgränsen är tydlig sedan gammalt. Det är

också svårare att samarbeta om undervisningen på grund av att de flesta svenska

studerandena är enspråkiga. Det kan ändå vara av intresse att jämföra SE-resultaten

för att se om svårigheterna i det andra inhemska språket är ömsesidiga och om valen

av realprov är olika.

Vi börjar norrifrån med Kronoby Gymnasium som har ett intressant jäm -

förelseobjekt i Kauhavan lukio (KauL) på grund av flyglinjen. KauL är lite mindre:

det hade 50 studenter våren 2012, medan Kronoby utexaminerade 67. I jämförelse

med de granskade finska gymnasierna i de tvåspråkiga kuststäderna är resultaten

emellertid jämnare. Majoriteten har mellan 20 och 35 röster och de verkligt svaga

med mindre än 15 röster är få (5), vilket tyder på ett bättre utgångsläge och borgar

för ett hyfsat poängmedeltal på dryga 23. Topparna med mer än 40 röster saknas

dock i KauL. En jämförelse av betygsstrukturen visar att studenterna i Kronoby får

tilläggsröster i de korta främmande språken utöver rösterna i det andra inhemska

språket och engelska. Det förorsakar skillnaden i medeltal. Kronoby Gymnasium

har 26,4 och KauL 23,8. En annan skillnad är att abiturienterna i Kronoby sprider

sin examen i mycket högre grad. Vårens resultatlista upptar talrika höjare och omta-

gare just i engelska och finska, medan dessa är ganska få i Kauhava. Ingetdera gym-

nasiet har däremot något nämnvärt antal yrkesstuderande. 

KauL är ett finskt gymnasium där ingen avlagt provet i svenska på A-nivå. Bara

56 procent av hela antalet studenter har avlagt provet i B-svenska så bortvalet är

ganska stort. Betygen är inte heller höga: 3,7 betygspoäng i medeltal, det vill säga

under C. Det är mindre än medeltalet i hela landet. Om detta gäller också för de

övriga finska landsbygdsgymnasierna i Österbotten tyder det på att språkgränsen

har satt sina spår i attityder och intressen. Det att abiturienterna i KauL inte skri-

ver A-svenska är givetvis en följd av språkprogrammet och språkvalen redan i den

grundläggande utbildningen. Därför speglar det beslutfattarnas åsikter mera än stu-

derandenas.   

Där intresset för svenskan (och andra språk) är måttligt skulle man i stället

vänta sig en satsning på matematiken. Så är också fallet. Antalet skribenter i lång

matematik är visserligen lågt, men de som avlagt provet i kort matematik är många

och betygsnivån i båda är hög: 5,0 respektive 4,8. Detta syns också i realproven.

Prestationerna i naturvetenskaper är till och med fler än i humaniora (om hälso-

kunskapen räknas bort), och betygen i fysik och kemi är goda (4,0 och 4,4). Bland
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de andra realämnena fäster jag mig vid rätt många prov i samhällslära, medan bety-

gen i psykologi och religion är få. 

I främmande språk är resultaten i Kronoby Gymnasium betydligt fler och bätt-

re än i KauL, som jag redan antydde. Där fann vi över 20 betyg våren 2012, medan

de var bara en handfull i KauL. Och röstetalet i kort tyska i Kronoby Gymnasium

blev så pass högt som 4,9, det vill säga nästan M. Skillnaden gäller också engelskan.

Nästan alla avlägger visserligen engelska också i KauL, men betygsnivån är inte sär-

skilt hög. Den är 3,8, vilket är över 1 betyg lägre än i Kronoby Gymnasium. I de

främmande språken har alltså de svenska studenterna också i Österbotten en favör

som det skulle gälla att ta vara på och utveckla. I de finska gymnasierna, ja, troligen

redan i grundskolan, skulle det behövas en ordentlig uppryckning i dessa. Den sven-

ska favören har nämligen gamla rötter: redan på 1980-talet visade kartläggningarna

av språkprogrammen att cirka 50 procent av de svenska grundskoleleverna valde

kort tyska och franska som tillvalsämne redan i årskurs 8, men bara 30 procent av

de finska. Detta berodde delvis på att de svenska eleverna hade börjat sina studier i

det andra språket redan i årskurs 5 och därför var redo för ett nytt språk i årskurs 8.

De flesta finska eleverna hade fått det andra språket först i årskurs 7.   

Vi förflyttar oss nu lite söderut till ett par små finska gymnasier: Lappajärven

lukio (LaL), och Evijärven lukio (EvL). De ligger på vägen österut från Pedersöre

gymnasium (PeG) mot insjötrakten. Tillsammans har de två finska gymnasierna ett

studentantal som motsvarar PeG:s, och de annonserar ett samarbete i sin trakt till

och med med högskolor. Examensstrukturen i dem skiljer sig dock en hel del.

Särskilt LaL har ganska få omtagare och höjare, och de extra examensnumren visar

sig bestå mest av tidigarelagda prov i hälsokunskap och omtagare av enstaka real-

eller matematikprov. Det flitiga omtagandet av proven i engelska och det andra

inhemska språket i de svenska gymnasierna finner vi nästan inte alls i de finska.

De finska examenslistorna i denna trakt är enklare också på så sätt att de upp-

tar bara en nivå i svenska, B-nivån, och många har utelämnat svenskan helt. I

Lappajärvi har intresset för svenskan fallit rätlinjigt de tre senaste åren, från 68 pro-

cent (15 av 47) våren 2010, över 50 procent (10 av 20) våren 2011 till endast 26 pro-

cent (5 av 19) våren 2012 bland de färdiga studenterna. I Evijärvi, som ligger lite

närmare svenskbygderna, har den hållit sig ganska konstant kring 50 procent.

Betygsnivån ligger kring riksnivån, det vill säga 4,20 eller ett drygt C. Det låga eller

fallande intresset för att visa sina kunskaper i svenska i SE är illavarslande med

tanke på ett eventuellt samarbete med den svenska sidan. Rent innehållsmässigt
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torde det drabba de fördjupade kurserna i svenska. De består bland annat av fakta

om de andra nordiska länderna och förmåga att läsa svårare samhälleliga och popu-

lärvetenskapliga texter om till exempel natur och miljö. De uppenbart minskade

kunskaperna i svenska i vissa finska gymnasier är alltså också ett bakslag också för

nordismen (jämför Nationalspråksutredningen). Ett dagligt studium av texter med

nordisk anknytning under några månader det sista gymnasieåret kan inte ersättas

av tillfälliga besök av författare och andra konstnärer i projekt av typen Svenska nu.

Vad kommer i stället när svenskan faller bort? Åtminstone matematiken är väl

företrädd i examen i både LaL och EvL. I det sistnämnda, mycket lilla gymnasiet

har nästan alla avlagt matematikprov med goda resultat och dessutom avläggs prov

på båda nivåerna. Om man inte behöver undervisa på två nivåer i svenska eller

andra språk kan man göra det i matematik i stället. Det betyder också att balansen

mellan naturvetenskaper och humaniora blir bättre. I både LaL och EvL är förhål-

landet mellan dessa ungefär fifty-fifty, till och med fastän hälsokunskapen räknas

till de humanistiska ämnena. Biologin och geografin är starka ämnen liksom i

Kronoby Gymnasium, och deltagandet i den långa fysiken är inte heller illa. År 2011

var 10 av 45 realprov prov i fysik i LaL, i EvL 12 av 40. På den humanistiska sidan

fäster man sig vid intresset för historia i LaL och för samhällsläran i båda, ett intres-

se som dock konkurrerades ut av den ständigt växande hälsokunskapen våren 2012.  

För de främmande språkens del är förhållandet detsamma som mellan KauL och

Kronoby Gymnasium. På den finska sidan språkgränsen, alltså i LaL och EvL, fin-

ner man bara enstaka prestationer i andra språk än engelska, medan PeG uppvisar

ett tjugotal. Engelskan avläggs som A-språk nästan av alla, men betygsnivån är inte

särskilt hög, lite under C i medeltal för tre år. Här har tydligen de internationella

projekten burit frukt både i Kronoby Gymnasium och i PeG. Projekten har delvis

genomförts med utomstående finansiering (Svenska kulturfonden med flera). Lite

absurt förefaller det dock att den svenska sidan anstränger sig för kostsamma exkur-

sioner ända till Afrika, men ogärna österut till de finska grannkommunerna. 

Företagsamhet och språk österut från Nykarleby, Korsholm och Vörå

Från Topeliusgymnasiet i Nykarleby (ToGy) är det inte särskilt långt längs älven till

Härmän lukio (HäL). Det vilda sinnelaget bland ungdomarna i dessa trakter har

trots den förenande älven skilt sig rätt mycket från mentaliteten i den svenska köp-

manna- och seminariestaden. Den har nu utvecklats från gammal bondekultur till

företagande. Genom att ToGy nu rekryterar svenska ungdomar också från den
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omgivande landsbygden ända ner till Oravais har skillnaderna säkert jämnats ut.

Härmän lukio är ett mycket litet gymnasium med bara 100–150 studerande och

omkring 35 studenter per år. Betygsmedeltalen i alla ämnen är lite lägre än i ToGy

men det har stigit de tre senaste åren: 21,0 år 2010, 23, 6 år 2011 och 24,7 år 2012.

Både HäL och ToGy satsar på företagsamhet, och HäL deltar i det regionala sam-

arbetet mellan de finska gymnasierna i trakten (nätverket OpinLakeus). Det skulle

därför passa bra för Nykarlebygymnasisterna som inkörsport till det finska Öster-

botten.

Betygsstrukturen i HäL är relativt jämn. Man finner ganska få studenter med

ett röstetal under 15, men å andra saknas sådana toppar som i Nykarleby. Därför

kommer medeltalen ganska nära varandra (med undantag för ett år i ToGy).

Intresset för svenskan är av samma storlek som i EvL. Cirka 80 procent avlägger

prov i svenska. I HäL förekommer också några A-skribenter. Nivån på dessa är god,

lite över medeltalet i hela landet (4,2–4,3). En klar förståelse för behovet av svenska

finns med andra ord här.

En viss inverkan av företagsamheten i HäL kan man kanske se i att intresset för

matematik är relativ gott, både lång och kort. För realprovens del finner man också

ett visst ökande antal skribenter i fysik och kemi, men som helhet överväger de

humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen klart i examina, till och med fastän

man räknat bort hälsokunskapen. Ett större intresse för samhällslära än på andra

håll kan också vara ett utslag av satsningen på företagsamhet. Däremot är intresset

för andra främmande språk än engelska klart mindre än i ToGy. Man finner bara 5

prestationer i tyska per år i HäL och 2 i spanska ett år. I Nykarleby har antalet skri-

benter i tyska varit omkring 12 per år och dessutom upp till 5 i franska. Ur det per-

spektivet kan alltså Topeliusgymnasiets satsningar på samarbete med Tyskland

sägas ha burit frukt, trots att det ur svenskösterbottnisk synvinkel inte innebär

någon ökning i jämförelse med tidigare. Om alltså företagsamheten kunde erbjuda

en kontaktyta till det finska samhället för gymnasisterna i ToGy (via samhällslära

och fysik), skulle tyskan i ToGy erbjuda gymnasisterna i Härmä en port till mera

språk och större internationellt umgänge. 

Delar av de finska kommunerna öster om Vasa har redan gått samman eller pla-

nerar att gå samman med Vasa. Även om Korsholm skulle välja att stanna utanför

ligger både Laihela och Storkyro nära till för ett samarbete mellan gymnasierna. Vi

ska därför titta lite både på Laihian lukio (LaL) och på Kyrönmaan lukio (KyL),

men koncentrera oss på LaL som ligger närmare. Det finns bland annat en gammal
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tvåspråkighet på kommungränsen i Karkmo, och det finns studerande för vilka ett

umgänge med Storkyro, Lillkyro och Laihia inte är helt främmande, till exempel

inom idrotten.

Både LaL och KyL är mindre än KoGy. LaG utexaminerade 51 studenter våren

2011 och 46 studenter våren 2012. KyL utexaminerade 36 studenter 2011 och 26

studenter 2012. Tillsammans har de alltså ungefär lika många studenter som KoGy

ensamt, vilket i sig är intressant och visar att gymnasiebenägenheten är högre på

den svenska sidan i Österbotten. LaL och KyL är relativt goda gymnasier med ett

betygsmedeltal på 23–25 poäng, eller ungefär detsamma som KoGy.

Examensstrukturen skiljer sig dock på så sätt att varken LaL eller KyL har många

yrkesstuderande som avlägger bara 4–5 ämnen i SE. Abiturienterna sprider sin exa-

men i betydligt mindre utsträckning än i KoGy. I de finska gymnasierna tidigare-

läggs provet i engelska i någon mån, och hälsokunskap och något av de andra kor-

tare realämnena, som geografi, samhällslära eller biologi. Att det finns en gammal

betydande bildningstradition i vissa familjer i båda kommunerna ser man av att det

förekommer studenter med röstetal över 40 (ungefär som i Nykarleby eller Vörå).

Inställningen till svenskan verkar ambivalent. Å ena sidan avlägger bara cirka

50 procent prov i svenska i Laihia och en något större andel i Kyrönmaa. Så gott

som alla av dem avlägger provet i B-svenska. Å andra sidan presterar de som gör det

ganska goda betyg. I LaL från 4,3 våren 2012 till 5,2, alltså över M i medeltal. I KyL

är de sämre, knappt C i medeltal.I det senare fallet ser man exempel på vad friheten

att utelämna svenska ur obligatoriet betyder: där finns några som blivit studenter

trots att de har fått I- i svenska som frivilligt prov. Det drar ner röstetalet. Ett

underkänt, frivilligt prov påverkar inte examen, men nog röstetalet.  

För realprovens del betraktar vi bara det större gymnasiet LaL och konstaterar

att de naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnena förefaller

att vara i balans. När man räknar över dem blir prestationerna i naturvetenskaper

till och med lite fler, även om man räknar bort hälsokunskapen. Hälsokunskapen

dominerar inte lika mycket som på andra håll. Proven i biologi och geografi är något

fler än proven i fysik och kemi, men många har avlagt flera prov med goda betyg.

Till exempel biologi, kemi och fysik, eller historia, biologi och fysik. Utelämnandet

av svenskan och tidigareläggning av ett eller par realprov möjliggör detta. Antalet

realprov per abiturient blir så pass högt som 2 i LaL. Det är lika mycket som i de

bästa finlandssvenska gymnasierna och med goda betyg borgar det för en ganska

bred bildning, bredare än under det allmänna realprovets tid.
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Språkexamina är inte riktigt lika tunnsådda som i de tidigare behandlade finska

gymnasierna i Österbotten, Vaasan lyseon lukio inräknat. I LaL skrev 9 tyska och 1

franska våren 2012, i KyL skrev 3 tyska och 2 franska. Trots de små talen motsvarar

detta ungefär andelen av studerande som valt ett frivilligt främmande språk redan

på grundskolans högstadium. Språkprogrammet borde därför fräschas upp där, men

internationella projekt i gymnasiet kan ha en viss betydelse som vi har sett.

Livligare kontakter till de svenska gymnasierna skulle kunna främja samma syfte,

men viktigast vore att odla dessa kontakter huvudsakligen för svenskans och fin-

skans skull. Vasa är ju en naturlig plats för fester och begivenheter. Idrotten och

eventuellt musiken är områden där båda språken kommer till användning på ett

naturligt sätt.    

Vi väljer Kuortaneen lukio (KuoL) som jämförelseobjekt för Vörå. Båda sko-

lorna har fått idrotten som specialuppgift. Eftersom just idrottsstuderandena är rör-

liga borde ju de utmärkta idrottsanläggningarna kunna locka till längre vistelser och

till och med dra med sig andra än studerande på idrottslinjen.

Liksom i Vörå är SE-resultaten i KuoL ganska bra med hänsyn till att en bety-

dande del av studerandena ägnar mycket tid åt idrott. De psykologiska effekterna av

det och av studerande utifrån diskuterades i samband med VöG. Våren 2012 utexa-

minerades 32 studenter med röstetalet 26,6 vid KuoL och våren 2011 utexaminerades

36 studenter med medeltalet 23,6. Då hade studentkullen minskat betydligt av någon

anledning. Våren 2010 var den nämligen 56 med medeltalet 24,3. När studentantalet

minskar påverkas medeltalet givetvis mera av enskilda prestationer. Till exempel

våren 2012 höjdes medeltalet av 3 med över 40 poäng, och våren 2011 av 1 med 53

poäng. Liksom i Vörå sprider studerandena sin examen mera än i vanliga gymnasier.

Intressant nog sprider de den på samma sätt som de svenska gymnasierna, främst

genom att tidigarelägga proven i engelska och det andra inhemska språket.

Man kan ju förvänta sig ett visst intresse för språk hos idrottsstuderande. På

resor och träningsläger måste de ju kunna kommunicera med idrottare från andra

länder. Detta märks dock inte för svenskans del. Till exempel våren 2010 valde hela

50 procent av studerandena i KuoL bort svenskan, våren 2012 lite färre, knappt 40

procent. Betygsnivån låg omkring C (så gott som enbart B-svenska). De allra flesta

skriver engelska på A-nivå, men betygsnivån är lägre än i svenska (3,4 poäng 2012).

Det torde bero på den betydligt högre kravnivån i A-engelska och eventuellt på att

de inte har gett sig tid att ta de fördjupade kurserna. På grund av det sjunkande

antalet studerande har examina i andra främmande språk minskat till bara några få:
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2 våren 2011 och 3 våren 2012. Det hindrar dock inte att det kan vara betydligt fler

som påbörjar studier i främmande språk under gymnasietiden.

Ponera att en svensk idrottsstuderande i Vörå samgymnasium vill studera någon

period i KuoL. Vilka ämnen borde han eller hon då försöka delta i utom idrott för

att inte förlora studietid? Utifrån SE-resultaten verkar starka ämnen i KuoL helt

naturligt vara hälsokunskap, psyklogi och biologi. Eftersom just dessa ämnen stö-

der idrotten, vore de att rekommendera särskilt för den som tänker fortsätta studi-

er i idrottsvetenskaper i Finland (Jyväskylä). Också matematiken i KuoL verkar

lockande om bara språkfärdigheten räcker till. En av de finska läroboksserierna för

vardera nivån är nämligen översatt och används också på svenska. Majoriteten av de

studerande i Kuortane läser kort matematik med god framgång: medeltalet var 4,6

och många fick E. I grupperna i den långa matematiken finns det säkert rum om

antalet skribenter i dem ens närmelsevis motsvarar antalet studerande (till exempel

9 skribenter våren 2012). För studerande vid KuoL som vill vistas en period i Vörå

skulle man kunna rekommendera hälsokunskap, biologi och geografi. Resultaten i

biologi och geografi har varit goda på Vörå samgymnasium. Eventuellt skulle stu-

derandena vid KuoL kunna läsa historia eller samhällslära på Vörå samgymnasium,

men där är läromedlen olika.

I rävfarmernas och växthusens rike  

Närmast Gymnasiet i Petalax (GyP) ligger Jurva gymnasium (JuL) öster om riksväg

åtta. JuL är ett mycket litet gymnasium som finns kvar trots att kommunen gått

samman med Kurikka. I Kurikka finns det ett större gymnasium (KuL). Liksom för

många andra små gymnasier är orsaken till fortbeståndet synbarligen att JuL lever i

symbios med grundskolans högstadium (i samma byggnad). Eftersom studenterna är

få där (20 våren 2010, 12 våren 2011 och 16 våren 2012), ska vi titta lite på både JuL

och KuL för att få en bättre bild av eventuella skillnader i jämförelse med PeG.

Resultatnivån är inte särskilt hög i vartdera granngymnasiet till GyP. I JuL har

poängmedeltalet sjunkit något från 22,9 till 20,1 på tre år. I Kurikka har det stigit

till 23,0. I så små gymnasier påverkas nivån självfallet mycket av särskilt goda pre-

stationer, som det råkade finnas lite fler av i Kurikka våren 2012. I ingetdera gym-

nasiet sprider examinanderna sina prov lika mycket som i GyP, där tidigarelägg-

ningar inklusive höjningar av proven i finska och engelska nästan är en regel. I

Kurikka finner vi några yrkesstuderande med låga röstetal våren 2012, på samma

sätt som i Petalax. 
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Inställningen till svenskan verkar något gynnsammare i Kurikka än i Jurva. I

Kurikka avlade 61 procent svenska och betygsmedeltalet blev 4,3 våren 2012. Det är

klart över C. I Jurva har deltagandet sjunkit från 12 av 20 våren 2010 till bara 6 av

16 våren 2012, men betygsmedeltalet har i stället stigit över ett helt betyg från 3,4

till 4,6. Det verkar alltså som om bara de som är allra säkrast väljer svenska i sin exa-

men. Någon parallell A-svenska har man synbarligen inte råd med. Ändå har någon

enstaka chansat på provet, men resultatet är inte stort bättre än A. Det finns med

andra ord rum för förstärkning av det andra inhemska språket på vardera sidan

språkgränsen. Det är kanske det mest angelägna samarbetsområdet i dessa trakter.

Intressant är att några av de få abiturienterna i Jurva avlagt prov i tyska och fran-

ska, några med mycket goda resultat (4 E och 1 L i tyska och 2 L i franska på tre år). 

Abiturienterna i Jurva avlägger betydligt fler prov i naturvetenskaper än stude-

randena i Petalax, men resultatnivån i Jurva är betydligt sämre. Till och med i reli-

gion var proven ganska många och relativt bra i Petalax. Därför kan man tänka sig

att de studerande i Jurva som vill lära sig svenska skulle delta i fördjupade kurser i

dessa. Eftersom det kan bli svårt att inkvartera gästande studerande och dyrt att

skjutsa dem, skulle man kunna pröva med konferensteknik. De små grupperna i

Jurva skulle alternativt kunna följa lektioner i Petalax eller Kurikka. I Jurva är det

svårt att se något annat realämne än hälsokunskap där motsvarande arrangemang

skulle lämpa sig för Petalaxstuderandena. Samarbetet skulle kanske dock till en bör-

jan kunna ligga mera på idrotten som är stark både i Jurva och i Kurikka. De skul-

le till exempel kunna ha gemensamma tävlingsdagar.  

För Närpes gymnasium (NäGy) är den naturligaste finska samarbetspartnern

Teuvan lukio (TeL) och ett visst umgänge har skolorna haft. Avståndet är dock så

pass långt att man knappast kan tänka sig annat än tillfälliga besök. Eventuella stu-

dier på det andra inhemska språket borde ske virtuellt eller möjligen genom lärar-

byte. TeL är mindre än NäGy men om man inte räknar yrkesstuderandena i Närpes

kommer de ganska nära varandra i storlek. På hemsidorna marknadsför sig TeL som

ett gymnasium ”vars goda resultat låtit tala om sig även över kommungränserna”.

Svanslyftningen uppmuntras kanske av det ovanligt höga röstetalet 28,4 våren

2012, som berodde på ett ovanligt litet antal studenter med låga röstetal men flera

över 30. De två föregående åren var det inte högre än 22,4 respektive 22,6.

Examinanderna i TeL sprider sin examen ovanligt mycket. Vårens examinandlistor

upptar många som avlagt enstaka prov i till exempel hälsokunskap, geografi eller

religion redan det andra studieåret. 
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Studenterna i Teuva har följaktligen ganska många realprov på betyget, över 2

per student i medeltal. Liksom i de andra finska gymnasierna i Österbotten är real-

proven väl balanserade mellan naturvetenskaper och humaniora, om man inte räk-

nar hälsokunskapen. Något år överväger biologin och geografin, ett annat år fysik

och kemi. Betygsnivån är inte särskilt hög i dessa ämnen, men nog i humaniora.

Våren 2010 finner vi till och med 4 L i hälsokunskap (av 11 prov), 1 L och 4 E av 7

prov i samhällslära och 4 E av 6 prov i psykologi. Dessa ämnen är alltså sådana som

Närpesstuderandena skulle kunna bekanta sig med i Teuva. I Närpes finner vi

ytterst få men visserligen rätt goda resultat i fysik och kemi. Därför borde man kan-

ske göra något samfällt för att få flera i dem, inte minst på grund av samarbetet med

yrkesakademin. Religionen har förhållandevis många prestationer i vartdera gym-

nasiet, vilket kan ha att göra med en gammal, ganska stark frikyrklighet och freds-

rörelse i trakten. Skulle man därför kunna ordna någon tvåspråkig kurs i religion,

till exempel i finländsk kyrkohistoria (kurs 4)?   

Trots att TeL marknadsför företagsamhet och internationalism ser man utslag

av det i intresset för andra språk än engelska bara ett år (2010). Då avlade 7 exami-

nander tyska, 1 franska och 2 spanska, men därefter finner man bara någon ensta-

ka prestation. Prestationerna var heller inte många (8) i Närpes våren 2012.

Fördjupade kurser med små grupper i korta språk slukar resurser, men det är osä-

kert om ett samarbete kring dem kan ske på avstånd över språkgränsen. I stället ver-

kar samarbetet mellan Närpes och Kristinestad vara en framkomlig väg. De delar på

en lärare i franska. På den vägen kan man kanske sammanföra de små grupperna

över kommungränserna, till exempel med direkt videouppkoppling, som i försöken

med A2-språk på lågstadiet.

Det finns alltså vissa skillnader mellan de finska och svenska landsbygdsgymna-

sierna i Österbotten, men de är inte radikala och talar inte entydigt för eller emot

ett samarbete. Flera av de finska är mycket små, till exempel i Evijärvi, Härmä och

Jurva, och de ingår redan i finska nätverk. Deras betygsmedeltal är i regel något

lägre än de svenska gymnasiernas, men det är inte lätt att fastslå vad skillnaderna

beror på. Det finns alltid några toppar som höjer medeltalet i de flesta, men det

finns också ett antal svaga med röstetal under 15 som sänker det. De flesta av de fin-

ska gymnasierna har inte någon nämnvärd andel yrkesstuderande eller vuxna som

nöjer sig med få ämnen och lägre betyg på grund av andra ambitioner. De finska

gymnasisterna i Österbotten sprider i regel sin examen mindre än de svenska, kan-

ske med undantag för Kuortane och Teuva. De finska studerandena avlägger det
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andra inhemska språket och engelska redan på hösten och höjer betygen i dem på

våren i mycket mindre utsträckning. Däremot finns det en klar tendens att tidiga-

relägga proven i hälsokunskap, geografi och psykologi, till och med till våren det

andra studieåret. Det gör att många i de finska gymnasierna hinner avlägga fler real-

prov än i de svenska gymnasierna, och dessa tar ofta det andra inhemska språkets

plats som obligatoriskt eller frivilligt ämne.

Bara i ett par, tre av de finskösterbottniska gymnasierna förekommer svenska

som A-språk av allt att döma. Deltagandet i provet i B-svenska varierar från mindre

än 50 procent till 80 procent. Störst var det i Härmä och Teuva, och intressant nog

i Kuortane som ligger längst bort från svenskbygderna. Resultaten i B-svenskan är

dock övervägande goda, bättre än på riksnivå. Däremot verkar inte betygsnivån i

engelska vara särskilt hög. Det är åtminstone ett ämne där de svenska skribenterna

är klart bättre, liksom i hela riket. En annan tydlig skillnad ligger i antalet prov i

andra främmande språk än engelska. Det är mycket blygsamt i de finska gymnasi-

erna med något undantag (Kuortane och Teuva). I andra korta språk än tyska före-

kommer sådana nästan inte alls. 

Balansen mellan naturvetenskaper och humaniora är oftast bättre i de finska

landsbygdsgymnasierna än i de svenska gymnasierna, åtminstone vad deltagandet

beträffar. Proven i biologi och geografi dominerar bland naturvetenskaperna, men

det förekommer rätt många prestationer i fysik och kemi, fastän betygsnivån där är

lägre. Deltagandet i provet i hälsokunskap är livligt och växande, men inte så domi-

nerande som i stadsgymnasierna. Prov i religion verkar något vanligare på den fin-

ska sidan än på den svenska, vilket kan ha att göra med väckelserörelsernas starkare

inflytande. Några få prov i filosofi förekommer, men i livsåskådning hittar man

nästan inga alls. Det väcker frågan om de gymnasister som inte hör till kyrkan läser

evangelisk-luthersk religion men låter bli att avlägga provet i SE. 

I vilken utsträckning de nämnda skillnaderna kan locka till kursutbyte över

språkgränsen blir främst en praktisk fråga och en fråga om att vilja förkovra sig i det

andra inhemska språket. Möjligast torde det vara mellan Vörå och Kuortane på

grund av idrottsstuderandenas rörlighet, särskilt i de läroämnen där läroböckerna är

desamma (översatta). Några uppslag har getts för de enskilda gymnasiernas del. En

början kan göras via det elektroniska kursutbudet, som torde vara bättre uppdate-

rat på finska. I de sällsynta främmande språken skulle man kunna pröva tvåspråkig

undervisning på distans med en ambulerande, tvåspråkig lärare eller handledare. 
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3.4.4 De svenska gymnasiernas finska samarbetspartner i storstäderna

Hög standard i Åbo

Vi börjar jämförelsen med de stora gymnasierna i Åbo där ett visst samarbete torde

ha förekommit mellan Katedralskolan (KaÅ) vid Domkyrkotorget och Turun klas-

sikon lukio (TukL) på Eskilsgatan mitt i staden. En annan möjlighet hade varit

Luostarivuoren lukio, som också det är ett toppgymnasium och ligger intill den

svenska högstadieskolan Klosterbackens skola i det gamla finska flicklyceets hus. 

TukL är större än Katedralskolan – det utexaminerar över 100 studenter årligen

– och har ett mycket rikt språkprogram. TukL ordnar också en del begivenheter och

konstnärliga projekt som skulle kunna locka till samarbete. I TukL finns det också

ett intresse för lång svenska. Annars är båda så stora att de är sig själva nog för

undervisningens del. De har alltså ett tillräckligt stort kursutbud och kursomlopp

för dem som eventuellt vill skynda på sina studier eller repetera. 

Vi kan börja jämförelsen med språkprogrammet, som kanske har intresserat

KaÅ mest. I TukL har spanskan tydligen vuxit till det populäraste språket. Inte

mindre än 26 examinander avlade provet i kort spanska våren 2012 med betygsme-

deltalet 4,2. Dessutom avlade 2 studerande lång spanska. TukL är ett av de få fin-

ländska gymnasier där man kan studera latin. Våren 1012 avlade 4 examinander

prov i latin. Dessutom fanns ett mindre antal prov i tyska och franska, och något

enstaka i ryska.

Intresset för svenska är stort i de flesta finska gymnasierna i Åbo. I TukL avlade

10 av dem som blev studenter prov i svenska på A-nivå och 72 på B-nivå våren 2012.

Det var alltså 77,8 procent. Luostarinmäen lukio var ännu ett strå vassare med 44

av 141 på vardera nivån, det vill säga 76,6 procent. Puolalamäen lukio fick bäst

resultat med det höga röstetalet 5,2 i B-svenska (79 skribenter) och 4,6 i A-svenska

(76,5 procent av samtliga studenter). Åbo är en så pass finsk stad att dessa goda

resultat huvudsakligen måste vara en följd av undervisning och studier. Någon

regelbunden kontakt med svenskan i tal har de finska gymnasisterna knappast, även

om man kan skönja tvåspråkiga familjer bakom vissa A-skribenter. En del har kan-

ske kontakt med svenskan i skärgården eller på resor. Eftersom resultaten är goda i

alla ämnen ska betygsnivån i svenska snarast tolkas som ett utslag av den allmänt

höga ambitionsnivån. I en universitetsstad som Åbo är tävlan om poängen i antag-

ningen till högskolorna knivskarp. Varje poäng är värdefull.

Betygsnivån i TukL är mycket hög även i andra ämnen. Medeltalet av rösteta-

len i alla ämnen var över 28 poäng våren 2012 och listan upptar många studenter
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med över 30 och till och med 5 över 40 poäng. Det är alltså den allmänt höga stan-

darden som ger resultat. Examinanderna sprider sina prov bland annat i B-svenska,

hälsokunskap och i religion. Resultaten i realproven verkar mycket ”klassiska” med

historia och samhällslära som de starkaste ämnena, inte till exempel hälsokunskap.

För naturvetenskapernas del framträder kombinationerna biologi, fysik och kemi

(5,0 medelpoäng i fysik och 4,8 i kemi). Det pekar mot ett intresse för medicinska

studier. Endast i filosofi finns det en lucka med 0 prestationer och, underligt nog, i

geografi bara 3. Eftersom naturvetenskaperna och historia och samhällslära är star-

ka också vid Katedralskolan, kan man inte se någon annan anledning till ett samar-

bete om realia annat än för språkets skull. Latinet och spanskan är fortfarande de

hela ämnen som skulle kunna locka fler svenska studerande från Katedralskolan. 

Olikheter och möjligheter i Helsingforsregionen

I kransstäderna runt Helsingfors, det vill säga Kyrkslätt, Grankulla, Esbo och

Vanda, ställs frågan huruvida man kan se samma problem med den så kallade cir-

kelrörelsen för de finska gymnasiernas del. Cirkelrörelsen gör att en del av de bästa

eleverna från den grundläggande utbildningen på den svenska sidan söker sig till

Helsingfors, medan de Helsingforsstuderande som inte får plats där i stället söker

sig till grannkommunerna. Skillnaden är dock den att det finska elevunderlaget är

så mycket större överallt att de flesta finska gymnasierna i hela regionen kan hålla

en högre medeltalsgräns vid antagningen. Detta gäller särskilt i Esbo där en del av

de finska gymnasierna dessutom är specialiserade elitgymnasier.

De finska gymnasierna i centrum av Kyrkslätt och i Masala slogs samman admi-

nistrativt till ett stort gymnasium, Porkkalan lukio, med cirka 500 studerande 2011.

Skolan i centrum, som marknadsför en betoning på idrott, håller en antagnings-

gräns på 7,50–8,00. Skolan i Masala har cirka 150 studerande och är specialiserad på

kommunikation, medier och konst. Där är gränsen 7,00 med möjlighet till förkov-

ran före antagningen (vilket skulle kunna vara något att ta efter för det svenska

gymnasiet på grund av den synnerligen låga gränsen 5,5). I SE uppvisar PoL dock

inte bättre medeltal i röstetal än KyGy. Det ligger mellan 23 och 24, medan KyGy

ibland haft högre. De enskilda studenternas röstetal i PoL verkar ganska jämna med

en tyngdpunkt mellan 25 och 35. Få kommer upp till mer än 40 (våren 2012 bara

1), men det finns också ett antal med 12–16 röster som drar ner skolans medeltal.

De problem med modersmålet som kunde skönjas i KyGy verkar inte finnas i PoL.

Däremot sprider examinanderna i PoL proven betydligt mera än i KyGy, inte bara
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i engelska och svenska utan också i modersmål, fysik och kemi. Det är ovanligt men

möjligt i gymnasier med stort kursomlopp.  

Det finns en betydande skillnad mellan KyGy och PoL för realprovens del,

åtminstone av resultaten 2012 att döma. Betygen i naturvetenskaper dominerar i

PoL, även om hälsokunskapen räknas till humaniora, och betygen är höga: 5,0 i

geografi, 5,1 i fysik och 5,0 i kemi. Eftersom betygen är svagare särskilt i fysik vid

KyGy, väcker detta frågan om KyGy skulle kunna ha någon nytta av samarbete i

dessa ämnen. PoL har projekt i dessa ämnen. KyGy skulle i stället kunna erbjuda

möjligheter för finska gymnasister att delta i kurser till exempel i samhällslära. 

Vilket är intresset för svenskan i Kyrkslätt utifrån deltagandet i SE? I PoL avläg-

ger cirka 10 studerande per år provet i A-svenska, medan majoriteten (över 40) skri-

ver B-svenska. Sammanlagt avlägger dock bara drygt 50 procent prov i svenska, vil-

ket inte är mycket med tanke på att Kyrkslätt är en tvåspråkig stad. Resultaten för

dem som skriver är dock goda: 5,3 betygspoäng i A-svenska och 4,8 i B-svenska

våren 2012. PoL marknadsför också i övrigt ett rikt språkprogram, men detta märks

dock inte i SE. Våren 2012 avlade bara 10 examinander prov i korta, främmande

språk (5 i franska och 4 i spanska, men bara 1 i tyska). Här skulle alltså finnas en

möjlighet för KyG att ta hand om tyskan, medan PoL skulle kunna arrangera span-

skan för alla. 

Också Kauniaisten lukio (KaL) är betydligt större än Gymnasiet Grankulla

samskola (GyGr). KaL utexaminerade 110 studenter våren 2012 och GyGr utexa-

minerade 77. Det stämmer överens med att språkförhållandena i Grankulla förskju-

tits till finskans förmån (38–62 procent). De finska studenternas betygsnivå är lite

högre, omkring 24 betygspoäng i medeltal. Skillnaden verkar bero på några fler

verkligt goda examinander med över 40 röster. De finska examinanderna vid KaL

sprider inte sina prestationer lika mycket som studerandena i Kyrkslätt. De gör det

främst i svenska och ibland i realämnen. På sina hemsidor marknadsför KaL flera

internationella projekt, bland annat samarbete med ett svenskt gymnasium i

Dalarna.

Samarbetet med Dalarna rimmar väl med att lite över hälften av abiturienterna

i KaL skriver svenska på A-nivå i SE. Våren 2012 avlade 43 av 119 studerande sven-

skan på A-nivå och 40 avlade provet på B-nivå. Sammanlagt blir det 75 procent,

eller betydligt mera än i riket i genomsitt. Betygen på A-nivå var dock sämre än i

Kyrkslätt (bara 3,2 röster i medeltal) våren 2012 och ungefär lika goda på B-nivå

(4,5 röster). Också för de övriga språkens del tycks de internationella projekten ha
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burit frukt. Våren 2012 avlades cirka 20 prov i korta språk, mest i franska, och till

och med 2 i A-tyska och 1 i A-franska. Både i Grankulla och i Kyrkslätt finns för

övrigt ett par prestationer i portugisiska. Det har dock knappast undervisats, utan

kommer med någon hemvändande familj. 

Också för realprovens del finns det en skillnad mellan KiL och KaL. I KaL över-

väger SE-proven i humaniora då hälsokunskapen räknas med och de ligger på en

högre betygsnivå, nära M. Medeltalet i naturvetenskaperna blir närmare C. Liksom

i PoL avläggs många prov i fysik, men inte med riktigt lika goda betyg. Gemensamt

för dem båda är bara någon enstaka prestation i filosofi och 1 i religion. I de två sist-

nämnda ämnena skulle GyGr kunna erbjuda ett samarbete. Där var ju prestatio-

nerna i dessa ämnen ovanligt många våren 2012, närmare 10 i vartdera. De svenska

gymnasisterna skulle i stället kunna ta del av någon fördjupad kurs i biologi och

geografi vid KaL.

Mattlidens gymnasium (MaG) har flera möjliga finska samarbetspartner att

välja mellan. Ingen ligger dock helt intill. I Mattby finns det nämligen inte längre

något finskt gymnasium. Närmast ligger Olarin lukio (OL). I Gäddvik finns ett

finskt gymnasium och Hagalund har inte mindre än tre, av vilka ett dock är ett gan-

ska litet, specialiserat musikgymnasium. Både OL och Etelä-Tapiolan lukio (ETL)

är specialiserade, OL på matematik och naturvetenskaper, och ETL har liksom

MaG en IB-linje. De har en mycket hög intagningsgräns: i ETL ligger den nära 9,0.

Därför är det inte förvånansvärt att de placerar sig i toppen av rankinglistorna. ETL

hade ett medeltal på otroliga 34,9 betygspoäng våren 2012, nästan lika mycket som

Ressun lukio i Helsingfors, som också är ett IB-gymnasium. Vi ska titta lite närmare

just på ETL och jämföra det med MaG. 

I föregående avsnitt framgick bland annat att IB-linjen på MaG inte påverkar

betygsnivån i engelska så att den skulle vara märkbart högre än i andra finlands-

svenska gymnasier. Det gör den däremot av allt att döma i ETL. Betygsmedeltalet

i engelska var 5,7 eller inemot E och 43 av 120 studenter hade L i ETL våren 2012.

Medeltalet i MaG var ”bara” 5,1 (M) och 11 av de 113 studenterna fick L. För real-

provens del dominerar de naturvetenskapliga ämnena i ETL, vilket man kan för-

vänta sig av ett IB-gymnasium. MaG är humanistiskt inriktat. Endast i geografi

fanns det ett större antal skribenter i MaG, medan detta var det minst gynnade

ämnet i ETL. Också i andra främmande språk än engelska överträffade ETL MaG.

I ETL avlades över 60 språkprov våren 2012, motsvarande cirka hälften av exami-

nanderna. I Mattliden var dessa 36 eller bara en tredjedel. Nästan i alla avseenden
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överträffade alltså ETL MaG. Varför? En orsak är säkert den höga medeltalsgrän-

sen för intagning i EtL, 8,9. ETL rekryterar huvuddelen av sina studerande från

Hagalund, vars socioekonomiska status är hög. MaG är det enda svenska gymnasi-

et i Esbo och får därför studerande från hela staden. De finska gymnasiernas höga

nivå kan dessutom tänkas locka goda lärarkrafter, medan MaG i det avseendet är

beroende av den knappa tillgången på svenskspråkiga ämneslärare, särskilt i mate-

matik och naturvetenskaper. 

Skillnaderna gör att man skulle kunna tänka sig ett lönsamt samarbete i vissa

avseenden. I ETL finns det ett klart intresse också för svenska på grund av språk-

dominansen: 29 avlade svenska på A-nivå och 64 på B-nivå våren 2012. Det blir

sammanlagt 77,5 procent av studenterna. Betygsnivån var mycket hög: 5,6 poäng

på vardera nivån. De svenska gymnasisterna skulle ha möjlighet att studera både A-

tyska och A-franska och italienska i ETL. De ämnena har varit svåra att få lönsam-

ma. De finska skulle kanske kunna tänkas vara intresserade av att avlägga någon för-

djupad kurs i geografi eller historia i MaG. 

Helsingfors har inte mindre än 26 finska gymnasier. Av dem har 10 fått någon

specialuppgift, en del till och med flera. Dessutom finns det 4 gymnasier med främ-

mande språk som undervisningsspråk. Att välja ut lämpliga jämförelseobjekt för de

svenska gymnasierna i denna mångfald är svårt. Jag väljer här bara ett svenskt, näm-

ligen Gymnasiet Lärkan, och jämför det med det närmaste finska, nämligen

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu (SYK). Detta trots att SYK är privat och fun-

gerar som en enhetsskola. Det finns ändå vissa likheter men också intressanta skill-

nader mellan dem.

Dessförinnan finns det skäl att påpeka att alla de finska gymnasierna i Helsingfors

ingalunda är stora med toppresterande examinander. Tvärtom kan bara drygt hälften

av dem karakteriseras som verkligt stora i den bemärkelsen att de tar in över 100 nya

studerande per år. Och bara hälften av dem placerar sig bland de 100 bästa på ran-

kinglistorna. Det gör alla de svenskspråkiga. Kännetecknande för de finska

Helsingforsgymnasierna är specialuppgifterna till vilka studerandena prövar in sär-

skilt. Till 14 av dem som har en allmänbildande linje är det lägsta medeltalet över 8,00

vid antagningen. På den svenska sidan gäller det bara Lärkan. Men det finns dessut-

om ganska många (11) till vilka man kommer in med ett lägsta medeltal mellan 7,20

och 7,80, alltså som de övriga svenska. Till specialiseringslinjerna räknas inträdespo-

ängen utifrån grundskolans avgångsbetyg och antagningsproven. 

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu (SYK) utexaminerade 103 studenter våren
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2012, Gymnasiet Lärkan 114. Det unika för SYK är det mångsidiga och djupa språk-

programmet. Det erbjuder flera A-språk, framför allt i tyska, franska och ryska vid

sidan av de korta språken. Det är möjligt på grund av enhetsskolan, där studeran-

dena väljer en viss språklinje redan från början. Här undersöks inte i vilken mån de

som valt en sådan också studerar på språket i fråga. Den starka språkinriktningen

syns bra i SE. Av de 103 studenterna våren 2012 uppvisade hela 76 betyg i andra

främmande språk än engelska. Av dessa 26 i två och 1 i tre språk. De långa, främ-

mande språken var de facto mera populära än de korta. Till exempel 23 i lång tyska

och 9 i kort, 16 i lång franska och 10 i kort och 14 i lång ryska och 9 i kort. Samma

vår kunde Lärkan uppvisa 24 prov i kort tyska, 18 i kort franska och 7 i kort ryska,

men bara 3 i lång franska. Sammanlagt avlade 40 av 114 vid SYK prov i extra, främ-

mande språk. Av dessa avlade 7 studerande prov i två språk. Det som gör det möj-

ligt för abiturienterna på SYK att välja så många språk är de långa språken som kan

ta det obligatoriska långa språkets plats (om man inte har lång svenska) och dess-

utom utgöra ett frivilligt språk. 

Intresset för svenskan på SYK är inte svagt trots skolans starka, finsknationella

bakgrund. Tvärtom: lång svenska avlades av 12 skribenter och kort av 73 våren

2012. Det innebär 82 procent, eller betydligt mera än genomsnittet både i landet

och i Helsingforsregionen. Betygsmedeltalet i lång svenska var unika 6,0 poäng,

eller lika högt som de svenska abiturienterna på språköarna kan prestera i finska. I

medellång B-svenska var medeltalet 5,1 eller M, vilket också är betydligt över riks-

nivån (4.2). Det är inte omöjligt att de som studerar lång svenska skulle vara intres-

serade av att också studera lite på svenska på motsvarande sätt som på främmande

språk. De skulle kunna göra det antingen genom tillfälliga lärarbyten eller genom

att gästa det svenska gymnasiet någon vecka. Tentamina kan ändå ske i den egna

skolan. Arrangemangen skulle sannolikt kräva någon form av avtal på grund av

SYK:s privata status. 

Realämnena liknar varandra i Lärkan och SYK vad proven i SE beträffar. I båda

är balansen mellan naturvetenskaper god och betygsnivån hög. I båda framträder

också intresset för samhällslära. I Lärkan har antalet prov i hälsokunskap ökat

betydligt de två senaste åren. I SYK är det fortfarande mindre än i till exempel his-

toria och samhällslära. Ett ”lätt” men ändå allmännyttigt ämne att bjuda ut på sven-

ska för studerande vid SYK skulle kunna vara just hälsokunskap. I motsatt riktning

kanske någon kurs i historia. Skulle livsåskådningen och filosofin kunna arrangeras

tvåspråkigt? Ett intresse för båda finns i vartdera gymnasiet, men antalet stude-
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rande är litet och därför resursslukande. Utöver detta skulle man kunna tänka sig

ett kulturellt samarbete mellan de båda framstående gymnasierna i samma stadsdel

i Helsingfors (Södra Haga). 

Vanda har fem stora, finska gymnasier, vilka alla har någon specialuppgift. De

ligger illa till som samarbetspartner för Helsinge gymnasium (HelGy), på grund av

Helsinge Gymnasiums instängda läge i gamla Helsinge kyrkby. Tikkurilan lukio

(TiLu) med över 1 000 studerande ligger i Dickursby. Det är trots allt den mest

tänkbara samarbetspartnern, därför att många av det svenska gymnasiets stude-

rande ändå måste passera centrum på vägen till och från kyrkbyn. I jämförelse med

de finska gymnasierna är Helsinge Gymnasium så litet att det inte spelar någon

större roll för dem om någon svensk studerande skulle avlägga någon kurs där. I

motsatt riktning blir det närmast fråga om huruvida det överhuvudtaget finns ett

intresse för studier på svenska. Deras eget kursutbud är ju mer än tillräckligt. 

Tikkurilan lukio har liksom de flesta stora gymnasierna i huvudstadsregionen

ett brett språkprogram. Vid sidan av tyska, ryska, franska, spanska och italienska

som korta språk, kan man också studera tyska, ryska och franska som långa språk.

Detta syns också i SE: våren 2012 avlade över 50 av de 366 abiturienterna prov i

något kort språk och 14 i något parallellt långt språk. Där fanns till och med ett par

skribenter i kort latin och portugisiska. Eftersom de svenska grundskolorna i Vanda

inte erbjuder parallella långa språk, är det närmast möjligheten att studera något

”sällsynt” kort språk på finska som kommer i fråga för de svenska gymnasisterna.

Intresset för svenskan verkar inte särskilt stort med hänsyn till Tikkurilan

lukios storlek. Drygt 50 procent avlade prov i svenska våren 2012, av dem 10 i lång

svenska. Sammanlagt innebär detta dock över 150 individer, vilket är tillräckligt

mycket för att det ska finnas studerande som skulle kunna vara intresserade av att

studera någon kurs på svenska, kanske rentav för att de har svensk bakgrund.

Tikkurilan lukio har för övrigt även ganska många studerande med invandrarbak-

grund. De är vanligen befriade från studier i svenska och därför minskar deltagan-

det i prov i svenska i SE. 

När det gäller realproven visade sig ju Helsinge Gymnasium ha svårt att föra fram

studerandena till goda prestationer i naturvetenskaper, liksom många andra svenska

gymnasier (kapitel 3.3). Också i Tikkurilan lukio dominerar de humanistiska och sam-

hällsvetenskapliga ämnena klart, särskilt historia och samhällslära. Men de som avläg-

ger prov i naturvetenskaper är ändå så många, cirka 30 i fysik och kemi, att det ska

finnas ett utbud och till och med omlopp av fördjupade kurser som studerandena i
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Helsinge Gymnasium kan utnyttja. Många studerande i HelGy är tvåspråkiga. På sina

hemsidor marknadsför Tikkurilan lukio särskilt sina moderna och fina laboratorier.

För att studerande i Helsinge Gymnasium ska kunna avlägga någon kurs i till exem-

pel fysik eller kemi, eller studera något udda språk vid Tikkurilan lukio borde schemat

vara sådant att de kan stanna där någon morgon eller eftermiddag. I Tikkurilan lukio

är det väl svårt att ta sådana hänsyn vid schemaläggningen, men omloppet torde vara

så stort att någon kurs gott kan infalla på lämplig tid. Examinationen kan och bör

helst ske i den egna skolan med tanke på SE.

3.4.5 Svensk-finskt samarbete på språköarna som resurs 

och kulturellt tillskott

Av de svenska så kallade minoritetsskolorna med privata gymnasier ligger tre i stor-

städer där de tänkbara finska samarbetsparterna är många. Också den minsta,

Kotka svenska samskola, har haft två finska gymnasier i grannskapet, Kotkan lyse-

on lukio (KoL) och Langinkosken lukio (LaLu). Läsåret 2012–2013 förenas de till

ett så att linjeindelningen blir tydligare. Ur svensk synvinkel är indragningen av

Langinkosken lukio synd därför att det har haft en särskild baltisk och nordisk

inriktning.

Kotkan lyseon lukio har haft ganska svaga resultat i SE och legat lågt på ran-

kinglistorna. Det beror delvis på ett sällsynt stort antal yrkesstuderande som avläg-

ger SE vid sidan om yrkesexamen. Det är ett arv från att det var med i de första för-

söken med kombinationsstudier, där också Kotka svenska samskola deltog.

Intresset för svenskan verkar litet utifrån SE-resultaten. Bara 36 procent av studen-

terna avlade prov i svenska våren 2012. Men 4 av dem avlade provet på A-nivå. I

den sista kullen vid Langinkosken lukio var deltagandet något högre, cirka 50 pro-

cent, dock utan A-svenska. Också resultatnivån var högre: 3,8 betygspoäng i medel-

tal mot 3,2 vid Kotkan lyseon lukio. Eftersom svenskan lämnas bort av många, skul-

le man vänta sig flera realprov i stället. Så är dock inte fallet: antalet realprov i

Kotkan lyseon lukio var omkring 130 våren 2012. Det blir 1,5 prov i medeltal per

student. Intrycket försämras också av ett ganska stort antal examinander med sepa-

rat betyg, som alltså måste börja om från början om de vill avlägga SE. Kotkan lyse-

on lukio och Langinkosken lukio har examinander som avlägger prov i extra, främ-

mande språk, våren 2012 särskilt i tyska. Och i Langinkosken lukio har dessutom

prov i lång tyska (plus 2 i ryska), som i viss mån tycks ersätta svenskan.
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Ur Kotka svenska samskolas synvinkel är det närmast prov i extra, främmande

språk som det skulle kunna löna sig att samarbeta kring. Av realämnena utmärks de

finska gymnasierna av många prov i psykologi och hälsokunskap. De svenska gym-

nasisterna skulle alltså kunna välja att studera fördjupade kurser i dem vid Kotkan

lyseon lukio och eventuellt spara lite resurser i moderskolan. Annars är det givetvis

viktigt just på språköarna att de studerande i det svenska gymnasiet kan få så många

kurser som möjligt i modergymnasiet för språkets skull.

För Svenska samskolan i Tammerfors (SST) är samarbetsmöjligheterna betyd-

ligt fler och bättre än i Kotka. Svenska samskolan i Tammerfors är också en starkare

samarbetspartner gentemot de finska gymnasierna. Staden har sex egna gymnasier

som alla är mycket stora – till exempel Sammon lukio med omkring 800 studerande

och 260 studenter. Dessutom finns Tampereen normaalikoulu och tre privata gym-

nasier. Av dessa fäster vi oss vid Tampereen yhteiskoulun lukio som ligger bra till

för Svenska samskolan. Av hemsidan att döma har de samarbetat något redan. 

Tampereen yhteiskoulun lukio är ett gammalt och stort gymnasium. Det har

cirka 800 studerande med högt antagningsmedeltal och goda resultat i SE. Det är

specialiserat på uttrycksförmåga och skulle också av den anledningen vara en intres-

sant samarbetspartner för Svenska samskolan. Intresset för svenskan verkar vara

rätt gott utifrån SE-resultatet. Hela 62 procent av abiturienterna, eller så pass

många som 127, avlade prov i svenska. Av dem avlade 11 prov i A-svenska.

Prestationerna i B-svenska var goda med ett medeltal på 5,3 eller M+. Tampereen

yhteiskoulun lukio är mycket språkinriktat överhuvudtaget. Våren 2012 hade 84 av

de 204 studenterna betyg i andra främmande språk än engelska. Många fick betyg

på A-nivå: 16 i A-tyska och 9 i A-franska. Hela 26 avlade prov i kort franska, 12 i

kort tyska och 14 i kort spanska. I stället för att belasta sin timresurs med kurser i

kort tyska och franska för några få studerande vid Svenska samskolan skulle dessa i

stället kunna studera kort tyska och franska vid Tampereen yhteiskoulun lukio, sär-

skilt som läromedlen är desamma. 

För studerandena vid Svenska samskolan blir realprovsarsenalen mycket liten.

Våren 2011 avlade de 20 abiturienterna 32 realprov och våren 2012 avlade 13 bara

17 realprov. Det gör lite mer än 1 realprov per examinand och det är lite. Det digra

språkprogrammet vid Tampereen yhteiskoulun lukio gör visserligen att realproven

per examinand inte heller där blir särskilt stort. Men på grund av mängden stude-

rande måste kursutbudet i alla realämnen, till och med i filosofi och livsåskådning,

vara stort eller åtminstone tillräckligt. Utifrån studerandenas behov av fördjupade
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kurser per år i Svenska samskolan skulle man därför kunna rekommendera sådana

vid Tampereen yhteiskoulun lukio. Till exempel psykologi och fysik verkar vara

starka ämnen vid Tampereen yhteiskoulun lukio. Intressant nog också religion, som

inte fått många prestationer vid SST de senaste åren. Någon på Tampereen yhteis-

koulun lukio kanske är intresserad av att ta någon kurs i hälsokunskap vid SST i

stället. Som helhet har Tampereen yhteiskoulun lukio en stark humanistisk inrikt-

ning, vilket sitter bra också i den svenska gymnasietraditionen. Kanske skulle man

kunna göra något gemensamt av uttrycksförmågan. Också gymnasisterna vid SST

har ju varit intresserade av att uppträda på skolans fester. Bjud in Tampereen yhteis-

koulun lukio till dem.

Björneborg har inte lika många finska gymnasier som Tammerfors. Staden har

fyra stora daggymnasier, ett vuxengymnasium och en Steinerskola. Mest intressant

förefaller Porin suomalaisen yhteiskoulun lukio (PsyL) vara ur svensk synvinkel.

Det är centralt beläget och har en idrottslinje. Enligt BSS hemsidor samarbetar den

svenska skolan med instituten om idrotten, så varför inte med PsyL? PsyL har också

en (ganska liten) naturvetenskaplig linje, ett musikintresse och ett mångsidigt,

internationellt samarbete. Det har över 500 studerande och utexaminerade 112 stu-

denter våren 2012. Intresset för svenskan är inte dåligt: 75 procent av de nämnda

studenterna avlade prov i B-svenska med medeltalet 4,8 eller M-. 

Här ska sent omsider påpekas en felkälla när det gäller att räkna ut bortvalet av

svenskan. Räknar man alla examinander som utfört ett prov i svenska i en omgång

och ställer det i relation till antalet skribenter i alla ämnen kommer man (i detta

fall) till förhållandet 88 av 171, det vill säga 51,1procent. När man uppger bortvalet

i svenska måste man absolut ange hur det räknats: på samtliga deltagare i en

omgång, det vill säga utifrån anmälningarna eller utifrån antalet studenter, det vill

säga hur många som upptas i vårens resultatlista och har avlagt provet i svenska,

fastän det i verkligheten skulle ha avlagts på hösten. Här, i kap. 3, har det senare,

säkrare talet använts, eftersom det är det avgörande för fortsättningen. (Någon kan

visserligen komplettera sin examen med prov i svenska senare.) Det stämmer också

grovt med det tal man kommer fram till om man drar från dem som är gemensam-

ma för höstens och vårens prov, det vill säga höjt eller tagit om höstens prov i sven-

ska. Så gjordes uträkningarna i Nationalspråksutredningen. En beräkning utifrån

antalet studenter blir vanligen gynnsammare för svenskan, eftersom svenska mera

sällan avläggs som enskilt prov eller av icke-gymnasister.

Porin suomalaisen yhteiskoulun lukio har också studenter som avlägger extra
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prov i främmande språk, både enligt lång och kort lärokurs, men dessa är få i jäm-

förelse med Tampereen yhteiskoulun lukio. De är bara ett tjugotal per omgång, eller

ungefär som i hela riket. Trots det erbjuder de en möjlighet för dem i BSS som vill

studera något extra språk. 

Porin suomalaisen yhteiskoulun lukio har alltså också en liten naturvetenskap-

lig linje. Den färgar av sig på deltagandet och resultaten i realproven. Merparten

avlägger prov i naturvetenskaper med mycket goda resultat (100 av 177 studerande

våren 2012). Särskilt den matnyttiga kombinationen biologi, kemi och fysik är van-

lig, och proportionellt fler än i BSS avlägger prov i hälsokunskap (37 av 112 mot 40

av 202 våren 2012). Också kombinationen hälsokunskap och samhällslära är vanlig

eller hälsokunskap och psykologi. De ämnena går gott att förena till exempel med

ett idrottsintresse. Eftersom antalet studerande i BSS är litet är det dock vanskligt

att göra en rekommendation. Praktiska omständigheter och beredskap att studera

någon kurs på finska måste avgöra. 

Uleåborg slutligen har sju stora finska gymnasier, av vilka ett är ett musikgym-

nasium (Madetojan lukio) och ett statligt (Oulun normaalikuolu). Bland dem

befinner sig den lilla, svenska privatskolan (SPU) som en sparv i tranedansen, trots

att det har vuxit tack vare satsningen på den svenska dagvården och den grundläg-

gande utbildningen de senaste åren. Närmast till hands, på gångavstånd, ligger

Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio (OsyL) som har över 500 stderande och ute-

xaminerade 172 studenter våren 2012. Intresset för svenskan är ungefär det samma

som i PsyL enligt SE-resultaten. Av dessa 172 studenter avlade 127 (76,3 procent)

prov i svenska, dock bara 5 på A-nivå. Resultaten var lika goda: 4,8 betygspoäng

eller M- i medeltal.

Intressant är att satsningarna på språkprogrammet har lyckats bättre i Uleåborg

än i Björneborg. Av den nämnda studentkullen avlade 60 prov i extra, främmande

språk, såväl i lång som i kort tyska och franska och dessutom i kort ryska, spanska

och italienska. Gymnasisterna i SPU har därför nära till möjligheter att studera

extra, främmande språk på finska. Man kan inte tänka sig att offra nämnvärda

resurser på dessa i ett så litet gymnasium som SPU. De utgör trots allt frivilliga

ämnen. 

Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio har en stark humanistisk inriktning.

Antalet realprov i humanistiska ämnen var dubbelt så stort som i naturvetenskapli-

ga ämnen våren 2012, även frånsett hälsokunskapen. Som jämnstarka ämnen fram-

träder psykologi, historia och samhällslära. Dessutom finns det ovanligt många pre-
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stationer i religion (14), vilket kan ha att göra med den laestadianska väckelserö-

relsen i trakten. Det finns alltså möjligheter för de svenska gymnasisterna att stär-

ka sina kunskaper i dessa ämnen med kurser på finska på bekvämt avstånd. I natur-

vetenskaperna och matematik har de däremot själva varit till och med överraskande

framgångsrika.

3.4.6 Ålands lyceum i jämförelse med några finska gymnasier 

I detta avsnitt ska vi till sist granska några finska paralleller till resultaten vid Ålands

lyceum. Ålands lyceum är ju inte i samma position som de övriga finlandssvenska

gymnasierna som kan etablera ett direkt samarbete med något finskt gymnasium.

Ett visst intresse för samarbete på distans fanns i projektet Toki på den finska sidan.

För en jämförelse väljer vi ut några stora finska gymnasier i enspråkigt finska trak-

ter. På så sätt får vi också en uppfattning om i vilken utsträckning intresset för sven-

skan varierar i olika landsändor. En besläktad fråga är hur bortvalet av svenskan

påverkar valet av andra examensämnen, och vilket slag av studerande som förefal-

ler välja bort svenskan. De finska gymnasierna är Joensuun lyseon lukio (124 stu-

denter våren 2012), Jyväskylän lyseon lukio (145 studenter), Lyseonpuiston lukio

(Rovaniemi, 106 studenter), Lapuan lukio (79 studenter) och Järvenpään lukio (232

studenter). Studiet har getts lite olika infallsvinklar, och i några fall har bara valet

av prov i svenska i SE räknats. 

Studiet visar med önskvärd tydlighet att Ålands lyceum är i särställning, inte

bara när det gäller det låga medeltalet i betygspoäng utan särskilt i det bristandet

intresset för det andra inhemska språket. Detta trots att det är större behov av

praktisk finska i närmiljön på Åland, åtminstone i Mariehamn, än av svenska på de

nämnda finska orterna. Vi såg redan att intresset för svenskan i de där iakttagna

finska gymnasierna kunde vara relativt stort. I Björneborg och Uleåborg var det

cirka 75 procent som avlade prov i svenska, en del i A-svenska. I de undersökta

gymnasierna varierar det omkring 60 procent: Joensuun lyseon lukio 62,8 pro-

cent, Jyväskylän lyseon lukio 64 procent, Lyseonpuiston lukio 63,2 procent,

Lapuan lukio 60 procent, Seinäjoen lukio 55,3 procent och Järvenpään lukio 56

procent. I Seinäjoki, Lappo och Rovaniemi förekom också inräknade betyg i A-

svenska (36 respektive 15 och 5), men till exempel i det stora, finska gymnasiet i

Järvenpää, som ändå ligger närmast svenskbygderna, fick bara 2 av de 232 studen-

terna betyg i A-svenska våren 2012. 
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Valfrekvensen korrelerar i viss mån med betygsnivån. Högst var den i B-sven-

ska i Joensuu med 5,5 poäng och i Rovaniemi med 4,4 poäng. Lägst var betygsni-

vån i Lappo med 3,6, Seinäjoki 3,9 och Järvenpää 3,9, alltså under C. Det större

antalet skribenter i lång svenska i Lappo och Seinäjoki förbättrar dock helhetsin-

trycket i dem. Om vi ytterligare beaktar det som framkom i kapitel 3.4.1 bland

annat om resultaten i Vaasan lyseon lukio, Lojo och i Helsingforsregionen bekräf-

tas alltså en tendens som syntes även i undersökningarna till projektet Toki: intres-

set för svenskan är mindre och resultaten delvis sämre på finska orter som gränsar

till svenskbygderna än i mellersta, östra och norra Finland. Det är alltså tvärtemot

vad som ofta antas och som framförts till och med i riksdagen i diskussionen om

den obligatoriska svenskan. Valet och nivån förefaller mera att samspela med stu-

derandenas och hela gymnasiets resultatnivå än med det geografiska avståndet till

svenskan. Samtidigt bekräftas också beräkningen utifrån provanmälningarna i

Nationalspråksutredningen. Valet av svenska i studentexamen förefaller ligga

omkring 60 procent i hela landet, också enligt resultatförteckningarna. (Inte 50

procent som nämnts i pressen utifrån anmälningarna bara till vårens prov.) Andelen

kan dock variera ganska kraftigt också mellan gymnasier på samma ort, som till

exempel i Esbo, Tammerfors och Uleåborg.   

Samspelet mellan svenskan och individernas allmänna nivå ser man av att de

som valt bort svenskan i medeltal har ett par, tre poäng lägre röstetal än de som valt

in den. Till exempel 22,1 poäng mot 25,8 för alla vid Jyväskylän lyseon lukio och

19,8 mot 22,8 i Lappo. Bortvalet av svenskan kan i viss mån påverka valet av

realämnen. Till exempel vid Joensuun lyseon lukio verkar luckan efter svenskan ha

gynnat särskilt fysik och kemi, men inte till exempel samhällslära och hälsokunskap.

Också detta är plausibelt: humanistiskt inriktade väljer mera språk än matematisk-

naturvetenskapligt inriktade. Betygsnivån har inte undersökts i detta avseende.

Oberoende av den står det klart att bortvalet av det andra inhemska språket i viss

mån har gynnat matematiken och naturvetenskaperna i de finska gymnasierna men

inte lika mycket på Åland. Det handlar alltså faktiskt om skillnader i ambitionsni-

vå, inte om det fysiska avståndet till det andra inhemska språket. I det avseendet är

det faktiskt iögonfallande hur många goda finska abiturienter som trots den påståd-

da allmänna svenskfientligheten ändå valt att avlägga SE-provet i svenska åtmins-

tone på B-nivå. Det är ända upp till 3 av 4. I resultatlistorna ser man detta tydligt,

därför att de som valt bort svenskan ofta hopar sig i slutet, bland omtagarna och de

extra studerandena. Detta understryker att en avgjord majoritet av de finska gym-

– 257 –



nasisterna fortfarande anser svenskan vara en oundgänglig del av allmänbildningen

och behövlig i högskolestudierna.

En del av de iakttagna finska gymnasierna har lyckats bättre i språkprogrammet

än andra. Det framgick redan att språkvalen var fler i Uleåborg än i Björneborg. I

Jyväskylän lyseon lukio avlades 54 prov i andra främmande språk än engelska, vil-

ket är ungefär 1 av 3 studenter, eftersom några avlagt flera språkprov. I Lappo var

motsvarande andel bara 1 av 5. Det förekommer exempel på verkligt högpreste-

rande examinander med över 50 röster som skrivit laudatur i tre extra språk utöver

engelska och det andra inhemska språket. Kort tyska verkar för övrigt inte lika

mycket gynnad i de finska gymnasierna som i de svenska (jämför även kapitel 2.4).

I stället stiger både franskan och tyskan fram också som A-språk och spanskan som

B-språk. Ibland finns något betyg i latin eller portugisiska. De främmande språken

är dock mycket mer frekventa i de svenska skolorna, men urvalet av språk är ensi-

digare. Också i valen av främmande språk var Ålands lyceum sämre än både de fin-

ska och de flesta övriga svenska gymnasierna.   
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4. Övergripande resultat och reflexioner

i de föregående, undersökande kapitlen har resonemanget ganska strikt förts

utifrån det som materialet ger i respektive fall. Några kopplingar mellan kapitlen

har dock gjorts, till exempel angående språkprogrammet i de enskilda gymnasierna

och behandlingen på riksnivå. Här görs några övergripande reflexioner om på vil-

ket sätt den regionala och lokala analysen i kapitel 3 kompletterar de allmänna och

ämnesvisa resultaten i kapitel 1 och 2.

Rankinglistorna kompletterade med egna beräkningar för de tidigare åren

(2007–2009) visade att de svenska gymnasierna ligger väl till i jämförelse med de

finska på det stora hela. Deras betygsmedeltal är högre än de finska gymnasiernas

och över hälften av dem placerar sig bland de 100 bästa av 400. Eftersom bara en

del finska gymnasier har undersökts i den lokala analysen finns det inte mycket att

tillägga. Av rankinglistorna, som bygger på de färdiga studenternas röstetal, fram-

går emellertid inte de enskilda gymnasiernas resultatprofil i detalj. Förutom den

stora variansen i röstetalen påverkas den av förhållandet mellan antalet examinan-

der och antalet studenter. Det säger något om de studerandes benägenhet att spri-

da sin examen, att göra om underkända eller godkända prov. Röstetalet påverkas

särskilt av antalet yrkesstuderande och vuxna, som vanligen avlägger bara de obli-

gatoriska proven eller enskilda prov. I många gymnasier finns det en betydande

andel examinander som fått separata betyg, antingen för att examen är ofullständig

när tiden gått ut eller för att de kompletterat sin examen med enskilda prov. Deras

röstetal har inte räknats med i rankinglistorna, men de påverkar intrycket av gym-

nasiets effektivitet eftersom de innehåller underkända prov. Om sådana betyg också

har getts till ordinarie studerande, blir intrycket sämre än om de gäller andra kate-

gorier. Dessutom finns examinander som har fått studentbetyg men ännu inte

avgångsbetyg på listorna. De är alltså inte studenter. Också antalet sådana påverkar

helhetsintrycket. Särskilt i kapitel 3.4 såg vi att båda dessa företeelser finns i vissa

stora finska gymnasier, vilket ger anledning att dämpa tron på storlekens välsig-

nelser. 
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När det gäller att sprida examina finns det ganska stora skillnader mellan gym-

nasierna, både regionalt och mellan språkgrupperna. Många av de svenska abituri-

enterna tidigarelägger proven i finska och engelska och gör också om dem, medan

de finska sprider realproven mera. Någon avgörande skillnad mellan stora och små

gymnasier kan heller inte ses i det avseendet. På den svenska sidan gäller det hög-

frekventa omtagandet såväl de österbottniska landsbygdsgymnasierna som de stora

stadsgymnasierna i Helsingfors, men kanske av olika skäl. Förhållandet mellan

antalet examinander och antalet studenter ligger i vardera kategorin på 2 : 1. På den

finska sidan förefaller det ofta vara något mindre, men inte genomgående. 

När man studerar utfallet av valfriheten, det vill säga bortvalet av ett obligato-

riskt prov och tillvalet av extra prov, ser man resultatet av reformen tydligt på den

finska sidan. Förutom att studerandena kan välja mellan matematik och realprov

kan de välja att räkna in det andra inhemska provet bland de obligatoriska proven,

avlägga det som frivilligt eller helt utesluta det. Detta påverkar i sin tur valet och

placeringen av realproven, vilket bäddar för en viss taktikering beroende på läro-

kursens längd och det presumtiva antalet examinander i ett visst prov. Bortvalet av

det andra inhemska språket har skapat ett större frirum för realproven. Dessa kan

bli rätt många för ambitiösa abiturienter, till och med fyra eller lite mera, vilket

vanligen borgar för höga röstetal. 

Utifrån det ganska mångsidiga stickprov som de finska gymnasierna i kapitel

3.4 utgör kan bortvalet av svenskan bland de finska examinanderna sägas vara cirka

40 procent. I många men inte alla de finska gymnasierna på tvåspråkiga orter eller

nära svenskbygderna förekommer prov i A-svenska. Men i vissa fall är bortvalet

större än på enspråkigt finska orter fjärran från svenskbygderna. Resultatnivån i

svenska förefaller att samspela mera med gymnasiets allmänna nivå än med två-

språkigheten som ju är ganska liten i de finska gymnasierna. På den svenska sidan

är bortvalet av finska mycket litet, bara några procent. Men antalet som föredrar att

skriva det som extra prov har ökat. Problemet är i stället den låga resultatnivån hos

den femtedel av examinanderna, som avlägger provet i finska på B-nivå. Också

andelen prov i A-finska och resultaten i dem samspelar klart med graden av två-

språkighet, mycket mera än i svenska i de finska gymnasierna.

En annan faktor som tydligt skiljer de svenska och finska gymnasierna från

varandra är språkprogrammet (kapitel 3.3 och 3.4). Också i de mindre svenska gym-

nasierna ingår också ett, ibland till och med två prov i korta främmande språk i exa-

men. Mest i tyska och franska och på sina håll också i spanska. I de finska lands-
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bygdsregionerna är studentexamensproven i främmande språk mycket få, bara

några enstaka per gymnasium. Möjligheten och viljan att studera korta, främmande

språk tycks vara förbehållna de stora, finska elitgymnasierna i storstäderna, framför

allt i Helsingfors, Esbo, Åbo och Tammerfors. De satsar ofta särskilt på språk och

internationalism. Språkprogrammet och utfallet av det utgör alltså en tydlig källa

till ojämnlikhet: det finns finska gymnasier där mera en tredjedel avlagt extra prov

i främmande språk, andra där bara någon enstaka gjort det. Språktillvalet påverkar

i viss mån utrymmet för realproven och matematiken, men ofta är ett gymnasium

med ett rikt språktillval och studerande med flera betyg i språk mångsidiga topp-

skolor.

Balansen mellan naturvetenskaper och humaniora i realproven har iakttagits. I

det avseendet är de finska gymnasierna, också de små landsbygdsgymnasierna, bätt-

re än de svenska. I viss mån beror det på den större språkinriktningen, men det har

också att göra med svårigheten att få fram tillräckligt god undervisning i fysik och

kemi i de svenska skolorna (se kapitel 3). Tillväxten av prov i de kortare realämne-

na hälsokunskap och samhällslära är påfallande i de finska gymnasierna, eftersom

de lätt kan tidigareläggas. Den skillnad i beredskap att studera och avlägga prov i

lång matematik som indikatorerna i kapitel 3.2 gav vid handen framträder inte i den

lokala analysen. Tvärtom finns det både stora och små svenska gymnasier med

många och relativt goda resultat i matematik. Det skulle dock finnas rum för en

noggrannare kvalitativ analys utifrån svarspoängräckorna. De framgår för matema-

tikens del nu inte separat för språkgrupperna i studentexamensnämndens under-

sökningar.   

När det gäller möjligheter till samarbete, som här kartlagts utifrån enskilda

gymnasiers styrkor och svagheter i studentexamen i kapitel 3.3 och 3.4, är förutsätt-

ningarna givetvis olika beroende på gymnasiernas läge. Särskilt om vi avser ett

fysiskt samarbete, det vill säga kurser över språkgränsen och lärarbyten.

Distanskurserna kan öka möjligheterna att studera på egen hand, men de sparar

inte lärarresurser i någon större uträckning. Studierna måste ändå handledas och

examineras. Dessutom måste de uppdateras och kompletteras i takt med utgivning-

en av nya läromedel. I diskussionen om samarbetsmöjligheter betonades bland

annat balansen mellan textkompetens och essäskrivning i modersmål, olika läro-

kurser i finska, fördjupade kurser i realämnen och språkprogrammet. Samarbetet

med de finska gymnasierna skulle kunna utökas i realämnena och de extra språken.

Det förutsätter emellertid att schemat är samordnat och att alla studerande i en hel
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region får samma möjligheter. Detsamma gäller handledning i distansstudier. De

svenska gymnasisterna har säkert i allmänhet större beredskap att ta del av kom-

pletterande undervisning på finska än de finska på svenska, men det kan ändå fin-

nas intresse för tvåspråkiga studier även på finskt håll. Den kulturella sidan av

språksamarbete ska inte underskattas. Dessutom skulle de svenska, små gymnasi-

erna kunna stå till tjänst med sitt rikare språkprogram, särskilt på landsbygden.

Här kommer diskussionen om regiongymnasier in i bilden. En administrativ

sammanslagning av gymnasier i en region skulle kanske förbättra möjligheterna att

disponera lärarkrafterna så att de kartlagda styrkorna och svagheterna kan beaktas.

Men i så fall måste kostnaderna för lärarnas resor räknas in. Vad studentexamen

beträffar lägger lagen om ordnande av denna starkt på rektors ansvar, vilket kan bli

svårt att uppfylla om en huvudrektor inte finns till hands. Gymnasiets administra-

tion är överhuvudtaget ganska lätt: det finns så att säga inte mycket att spara in på.

Däremot skulle en gemensam administration kunna stärka studerandevården och

studiehandledningen och underlätta kontakterna utåt, till exempel med de finska

gymnasierna och i projekt.     

Slutligen kommer vi till en fråga som gäller inställningen till gymnasiestudier,

mångsidighet och resultat i studentexamen. När problemen i studentexamen för de

svenskspråkiga gymnasierna och gymnasisterna presenterades 2007 ställdes frågan

om vi måste jämföra dem med de finska gymnasiernas resultat och förutsättningar.

De svenskspråkiga är ju redan bättre i flera avseenden. Måste de kunna tävla med

de finska i alla ämnen? Det är tydligt att de svenskspråkiga är bättre i de läroämnen

där de har ett bättre utgångsläge, det vill säga i det andra inhemska språket och i

engelska, och i något realämne. Däremot är de sämre i flera viktiga realämnen, som

psykologi, kemi och fysik. De är också mindre benägna att avlägga prov i lång mate-

matik. I de läroämnen där de svenskspråkiga är starka behöver de mera sällan tävla

med de finska studenterna i antagningen till högskolorna. Nackdelen med att den

svenska toppen är smal i de svagare ämnena har åskådliggjorts för vissa realprov i

kapitel 3.3. De lägre poängmedeltalen leder till att de finska studenterna lägger

beslag på de högsta betygen, de som blir avgörande i en sträng gallring. De svenska

studenterna har heller inte samma möjligheter som de finska att delta i preparand-

kurser för inträdesförhören. Högre betyg, särskilt i matematik och realprov, är där-

för viktiga i dubbel bemärkelse. Dels viktas de ofta högre i poängsättningen, dels

ger de ett bättre utgångsläge i sammanräkningen av antagningspoängen. 

Bättre, ådagalagda språkkunskaper har ofta framhållits som en styrka för de
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svenskspråkiga studenterna. Tyvärr kan det ofta inte åberopas vid universiteten,

särskilt inte om bara de obligatoriska språkproven räknas. Inte bara för de svensk-

språkigas skull utan framför allt för att betona och uppmuntra språkstudierna i

gymnasiet borde högskolorna premiera extra prov i främmande språk med tillägg-

spoäng. På så sätt skulle den största effekten av examensreformerna 2004–2006

kunna balanseras: ökningen och spridningen av realproven och taktikerandet med

provnivåer och provomgångar. Mångsidigheten i realämnen är positiv i sig, men

lärokursernas olika längd, som inte syns i studentexamensproven, leder till taktik-

spel. En möjlighet vore att föreslå ett minimiantal studier, till exempel fem kurser,

för att ett prov skulle få räknas in examen. Det skulle ställa de extra språkproven och

realämnena på mera jämlik bog, också i jämförelse med matematiken och de inhem-

ska språken.    

De svenska gymnasisternas framsteg också i ämnen där deras resultat varit svaga

tidigare visar att medvetenheten om framstegen och om problemen är viktiga.

Särskilt om de leder till åtgärder i form av fortbildning och förbättrade läromedel.

Samarbetet mellan gymnasierna, särskilt med den finska sidan, är viktigt också där-

för att det fokuserar på utvecklingen i läroämnena och motverkar ett av de små

gymnasiernas problem: de enskilda ämneslärarnas isolering. På svenskt håll finns

det också skäl att se över ämneslärarutbildningen särskilt i de ämnen där resultaten

visar på en viss eftersläpning. Det gäller särskilt intresset för tilläggsstudier men

möjligen också innehållet i kurserna och anknytningen till pedagogiken.  

Det har dykt upp många frågor som skulle vara värda en grundligare analys.

Man skulle kunna undersöka till exempel examensprofilen (ämneskombinationer),

provsvarens innehåll och framgången i delprov, förhållandet mellan uppgifterna

och de fördjupade studierna, skillnader mellan könen och mellan examinandkate-

gorier. De finländska studentexamensproven är redan nu mycket mångsidiga, sär-

skilt när det gäller uppgiftstyper och möjligheterna att visa sina kunskaper.

Medvetenheten om detta skulle kunna stärkas både utåt och i skolorna genom del-

taljstudier av det rika statistiska material som redan finns. Nämnden själv skulle

kunna bidra genom att presentera resultatöversikter över provvalen och resultaten

för olika examinandkategorier oftare, gärna årligen, så att också skillnaderna mellan

språkgrupperna och regioner framgår. 
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Bilaga

De svenska gymnasiernas vitsordspoäng i

medeltal 2007–2012 (alla ämnen)

Antal studenter 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012

Lärkan 28,0 30,3 30,9 29,6 30,2 30,6 115

Brändö 27,9 24,5 27,8 26,6 26,8 25,8 108

Norsen 28,5 24,1 24,7 25,6 24,9 25,9 69

Tölö 27,9 31,0 27,2 27,6 23,5 25,9 70

Mattliden 23,9 24,8 26,7 26,5 27,9 26,7 118

Grankulla 25,2 27,5 27,8 27,9 25,5 24,6 77

Kyrkslätt 22,9 27,6 24,2 24,1 23,6 24,3 56

Helsinge 24,6 23,7 22,8 22,6 27,9 25,9 36

Sibbo 25,4 26,3 24,1 22,6 27,9 25,9 39

Borgå 25,5 26,6 24,6 27,9 26,1 25,4 115

Lovisa 27,5 29,2 26,3 27,6 25,1 24,9 37

Virkby 24,2 24,7 23,8 23,4 27,0 23,0 30

Karis-Billnäs 26,4 25,6 27,2 26,1 30,3 25,9 36

Ekenäs 25,5 23,8 24,6 25,9 25,6 25,8 60

Hangö 22,5 23,7 24,8 23,8 27,3 24,1 15

Katedralskolan 27,5 27,6 26,8 29,1 26,3 31,8 64

Kimito 27,4 28,8 28,9 25,1 27,8 25,9 25

Pargas 25,9 27,9 24,3 25,1 27,8 25,9 18

Kristinestad 27,7 24,2 22,9 25,6 23,4 24,2 18

Närpes 23,9 24,7 21,8 24,9 22,3 21,5 50

Petalax 25,4 23,8 24,4 24,5 24,7 24,3 36

Vasa gymn. 17,5 18,3 21,6 20,3 23,5 23,5 42
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Antal studenter 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012

VÖS 25,1 26,6 25,0 26,7 26,6 28,6 88

Korsholm 25,7 24,3 24,8 22,6 23,8 23,9 75

Vörå 25,8 24,7 27,6 25,2 33,4 29,9 37

Nykarleby 25,5 24,4 24,1 25,3 22,6 25,8 38

Jakobstad 21,4 21,0 22,4 22,8 22,6 21,6 139

Pedersöre 25,5 25,4 23,4 23,5 26,2 25,5 48

Kronoby 27,7 24,8 26,5 26,5 28,9 26,2 68

Karleby 22,7 25,5 23,2 27,5 27,8 26,1 56 

Tammerfors 22,2 28,9 25,7 30,0 26,6 25,3 13

Kotka 26,1 25,1 20,5 25,6 26,3 24,5 14

Björneborg 27,6 29,7 21,5 28,4 22,5 22,8 15

Uleåborg 26,0 28,5 21,7 24,5 21,0 25,5 19

R.Steiner 22,4 27,6 22,5 22,3 24,5 24,9 11

Åland 19,6 20,7 20,6 22,5 20,6 20,3 141
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